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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 
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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] 

Käyttöaste ei yksin kuvaa hyötyjä: palvelut hajallaan, toimivat eri tavoin, varattavien palvelujen 

kuvaaminen epäyhtenäistä, päällekkäistä työtä, ei tue asiakkaan valinnanmahdollisuuksia 



Tavoitetilan tiivistys aiemmista suosituksista 
/ SADe / Sote-palvelukokonaisuus, ajanvaraus 

• 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, 
valtakunnalliset linjaukset, alueellinen kehittämisen pääfokus, mittaus ja 
arviointi 

• Ks. SADe Sote – ajanvarauspalvelujen kehittämissuunnitelma 
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http://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/ajanvaraus
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http://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/ajanvaraus
http://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaali-ja-terveysalan-palvelukokonaisuus/kuntien-kayttoon-kehitettavat-palvelumaarittelyt/ajanvaraus


Ajanvarauksen kansallinen tukiprojekti 
/ SADe Sote, työkohteita 

• Tietomäärittelyt 

– Käsitteiden kuvaaminen / ajanvaraus ja palveluohjaus 

– Palvelutuoteluokitus (varattavien palvelujen kuvaaminen) 

– Palvelutarveluokitus (mm. asiakaspolkujen kuvaaminen) 

– Ajanvarauksen, palveluun hakeutumisen ja hoidontarpeen arvioinnin 
käsitteet ja mahd. luokitukset 

• Rajapinta- ja yhteentoimivuusmäärittelyt 

– Joukko määrityksiä rajapintoihin ja yhteentoimivuuteen 

 

• Tukee kansallisia linjauksia ja malleja, joita luodaan SADe/Hyvis 
ajanvaraus-projektissa, mm.  

– Ajanvarauksen, palveluun hakeutumisen ja hoidontarpeen arvioinnin 
liittymärajapinnat ja rajaukset 

– Tietoarkkitehtuurilinjaukset 

– Tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin päälinjaukset 
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Käsitemalli: ajanvarauksen ydinkäsitteet 
Huom. käsitemalli EI ole tietomalli 
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LUONNOS 



Tukimateriaalia: Ajanvaraus toiminta-arkkitehtuuri: 
ajanvarauksen ydintoimenpiteet osana prosesseja 

• Ajanvaraustoimenpiteet 

– vapaiden katselu 

– vapaiden haku 

– kalenterivaraus 

– tarjotun vastaanottaminen 

– tarjotusta kieltäytyminen 

– peruminen 

– siirtäminen 

– Moniajanvaraus (useita palveluja) 

– sarja-ajanvaraus (sama palvelu) 

• Ajanvaraustietojen katselu 

– varatut katselu 

– varatut haku 

– palvelun varatut 

 

• Ajat varattavaksi / varausten 
käsittely 

– merkitseminen / tarjoaminen nimetylle 

– merkitseminen kenelle tahansa 

– sisäisten resurssien varaus 

– alustava varaus 

– 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 
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[muk. Ajanvarauksen toiminnallinen viitemalli / eKat] 



SADe-ohjelman kansalliset määrittelyt / 
ajanvarauksen integraatioarkkitehtuuri 

• Ajanvarauspalvelu / taustajärjestelmä-rajapinnat: esim. HL7 v3 SAV (ks. HL7 
rajapintakartta) 

– vapaiden aikojen sekä varattujen aikojen kyselyt tai kalenterien synkronointi 

– ajanvaraustoimenpiteet kuten ajan varaaminen, siirto tai peruminen 

• Ilmoitus- ja läheterajapinnat 

– Lähetys + vastaanotto: tiedot saapuneista lähetteistä, käynneistä, käynnin perumisista, 
palveluntuottajan vaihtamisesta, asiakaspolun keskeyttämisestä tai asiointihistorian 
päivityksestä 

• HL7 CDA R2 ajanvarausasiakirja 

– ajanvaraustietojen siirtäminen palvelujen ja toimijoiden välillä sekä asiakkaan käyttöön 

• Ajanvarauskutsurajapinnat 

– Siirtyminen sähköisiin ajanvarauspalveluihin esim. palveluhakemistoista, 
itsearviointipalveluista, sähköisistä dokumenteista tai ulkoisilta web-sivustoilta 

• Ajanvaraustietojen siirto asiakkaan sähköiseen kalenteriin  

– iCalendar-soveltamisohje 

• Palvelutapahtumatietojen välittämisen integraatioratkaisut 

• Ajanvarausehdotusten lähettämisen ja hallinnan sekä muistutuspalvelujen rajapinnat 

• Web-pohjaisten palvelujen välillä ja sähköisissä asiointipalveluissa käytettävät 
sähköisen tunnistautumisen ja tunnistuksen federoinnin määrittelyt 
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Ajanvarauksen integraatioarkkitehtuurin 
loogiset tietojärjestelmäpalvelut 
• Ajanvarauspalvelu (ml. kalenterikäyttöliittymä) 

• Resursseja hallinnoiva järjestelmä 
– Resurssien kalenterit 

– Paikallinen toiminnanohjaus 

• Palveluohjain 
– Asiakaspolun ohjaus (alueellinen) 

• Palveluhakemisto 
– Palvelujen etsiminen, siirtyminen ajanvarauksiin 

• Asiakkaan kalenteripalvelu 
– Henkilökohtainen 

• Ajanvaraustietojen hyödyntäjä  

– mm. ajanvarausasiakirjan vastaanottaja 

• Palveluväylä, muistutus- ja vahvistuspalvelut, jne. 
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Ajanvarausasiakirja -tietosisältömäärittely 
• Tarve: ajanvarauksesta syntyneiden tietojen välittäminen asiakkaille  ja 

ammattilaisille / sähköisten palvelujen ja järjestelmien välillä 

• Yleiskäyttöinen, tunnistettuja käyttökohteita: 

– Asiakkaille tehtävät ilmoitukset ja vahvistukset eri kanaviin  

• asiointiympäristöt, terveyskansiot ja taltiot, OmaKanta, vahvistusviestit, palveluväylä, 
asiointitili, jne 

• tieto talteen omista ajanvarauksista, siirto- ja perumistoimenpiteet, omien 
palveluprosessien hallinta, suunnittelu ja palveluihin hakeutuminen 

– Ammattilaiselle tieto asiakkaalle tehdyistä ajanvarauksista (hoidon suunnittelu ja 
toteutus) 

• Palveluntuottajien tietojärjestelmät tiedon lähteinä ja hyödyntäjinä 

• Kanta-arkisto (mm. kytkennät palvelutapahtumiin ja hoidon suunnitteluun / rakenteinen 
terveys- ja hoitosuunnitelma / Sote-tieto hyötykäyttöön asiakkaan kokonaissuunnitelma) 

– CDA R2 -asiakirjamäärittely tietosisällön pohjalta / SADe Sote, myös näytettävät 
ja selainkäyttöiset dokumentit 

• Lainsäädäntö: AsTL 159/2007, 19§:  

– Potilaalle voidaan antaa sähköisen katseluyhteyden avulla myös ajanvaraustiedot 
sekä 1 momentin 3 kohdan edellytysten täyttyessä kuvantamistulokset ja muut 
vastaavat tutkimustulokset. 

• Suhteet muihin koodistoihin: muut ajanvaraukseen liittyvät koodistot (myös 
aiempia kansallisia koodistoja, päivitystarpeet osana valmistelua) 



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 asiointitililleen tai terveystaltioonsa vahvistuksen tekemästään 
ajanvarauksesta, ja pääsee sen kautta viikko ennen käyntiä esiin nousevan 
pakottavan esteen vuoksi siirtämään ajan itselleen sopivaan ajankohtaan 
sähköisesti, ilman puhelinaikajonotusta tai ammattilaistoimenpiteitä 

• Vanhempi näkee Omakantan 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 
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Ajanvarausasiakirjan sisältöä 
• Lähteet: joukko aiempia määrittelyjä ja SADe-ohjelman tuloksia 

• Ks. tarkempi määrittelytaulukkoluonnos, jossa luonnos 
yksityiskohtaisemmista tietoelementeistä, ryhmiteltävissä esim. 
seuraavanlaisiin tietoryhmiin 

• Tunnisteet, tila- ja linkitystiedot (mm. moniajanvaraus, suunnitelmat, asiakaspolut, 
lähetteet, palvelutapahtumat, jne.) 

• Asiakkaan tiedot 

• Alaikäisen asiakkaan huoltajan tiedot 

• Varauksen kohde ja sen tarvittavat perusteet (palvelu, luokat, tuotteet, tarpeet, 
varauksen syyt) 

• Palvelun antaja ja -toteuttajatiedot, ml. sijainti, + lisätiedot 

• Aikaväli 

• Ajanvaraukseen liittyvän tapahtuman tila 

• Lisätiedot asiakkaalle (potilasohje jne.) 

• Muut tiedot 

• Varaustoimenpiteisiin liittyvät tiedot (esim. varauksen tekijä, muistutuspyynnön tapa, 
muutosehdot) 

• Asiointitiedot (muutostavat, asiointiURL) 
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ryhmiä olennaisempaa määritellä kuitenkin tietoelementit 



Ajanvarausasiakirja: tilanne ja 
eteneminen 

• Sisältömäärittely etenemässä THL:n 
koodistopalvelun käsittelyssä 

• Sisältömäärittelyn pohjalta CDA R2-soveltamisopas 

• Kommentit ajanvarausasiakirjan määrittelyihin 

– Myös HL7 + PH SIG kautta 

• Jatkossa myös muita rajapintamäärittelyjä 

– mm. HL7 v3 ajanvaraus (SAV) päivitystarpeet? 

– Ilmoitusrajapinnat 

– Ajanvarauskutsut 

– jne. 
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