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SADe Sote palvelukokonaisuuden  
ajanvaraustyön lähtökohtia

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvaraus kehittämiskohteena / lähtökohtia 
SADe-ohjelman Sote-palvelukokonaisuuteen

– Ajanvaraus top 3 joukossa asiakkaiden haluamissa sähköisissä sote-palveluissa 
useissa kyselyissä

– 2011 terveyspalveluissa sähköisiä ajanvarauspalveluja (lähinnä yksittäisiin 
palveluihin kuten laboratorioihin) käytössä 60% sairaanhoitopiireistä ja 15% 
terveyskeskuksista; sosiaalitoimessa vain muutamia

– Nykyiset ajanvarauspalvelut hajallaan ja toimivat eri tavoin

– Ajanvarauspalveluita ei ole saatu aiemmin laajamittaisesti tai yhdenmukaisesti 
integroitua palveluun hakeutumisprosesseihin tai muihin palveluntuottajien 
käyttämiin järjestelmiin, mikä lisää merkittävästi ammattilaisten työtä

– Ajanvaraukseen liittyvät käsitteet ja tiedot sekä  eivät ole yhtenäisiä. Samoin 
luokitusten ja koodistojen määrittelyt sekä tieto- ja yhteentoimivuus-määritykset 
ovat olleet puutteellisia

– Aiempia rajattujen pilottien kokemuksia mm.

• Aikoja varaavien ammattilaisten työstä 10-15% vapautuminen muihin tehtäviin

• Aikojen siirtoihin liittyvien puhelujen väheneminen 65%

• Ajanvarausten siirtojen ja perumisten väheneminen 11%

• Ajanvarauksia hoitaneiden ammattilaisten työn hallinnasta ja työssä jaksamisesta 
parantuneita tuloksia

• Tekstiviestiajanvarauksiin 90% asiakkaista haluaa käyttää jatkossakin, tekstiviesti-
ehdotusten kautta lapsille vahvistuksia isommalla prosentilla kuin vanhemmille itselleen
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Sähköisen ajanvarauksen kehittämisen tavoitteet
• Asiakas: 

– aikariippumattomuus

– liikkuvuuden tukeminen

– valinnanvapauden ja hakeutumismahdollisuuksien tukeminen

– omiin palveluihin sitoutuminen ja vaikuttaminen

– palvelutarjonnan 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: 
– palveluntuottaja hallinnoi edelleen omien resurssiensa käyttöä 

– käyttämättömien aikojen vähentäminen

– hyvä palvelutaso ja asiakastyytyväisyys

– prosessien sujuvuus, myös yli organisaatiorajojen 

• Tavoitteet tukitoimien, tietojärjestelmien, rajapintojen ja standardien kannalta: 
– yhteistyön riittävän pitkäjänteinen ohjaus ja koordinointi 

– alueellinen kehittäminen pääfokuksessa

– valtakunnalliset linjaukset

– yhdenmukainen palvelujen kuvaaminen

– modulaarisuus, yhteydet taustajärjestelmiin ja asiointiprosessiin

– liittymät valtakunnallisiin palveluihin

– mittaus ja arviointi 
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Ajanvaraus integraatioarkkitehtuuri 
dokumentaatio

1 Johdanto

1.1 Tavoitteet ja rajaukset

1.2 Linjaukset ja lähtökohdat

2 Ajanvaraukseen liittyvät pilotit ja niiden 
toiminnot

2.1 Ajanvarauspilotit ja niiden 
integrointivaatimukset

2.2 Yhteenveto integraatioihin liittyvistä 
toiminnoista

3 Ajanvarauksen integraatioiden tietojoukot ja 
koodistot

3.1 Tietojoukot

3.2 Koodistot

3.3 Tunnisteiden hallinta

3.4 Ohjaustiedot ja ohjaussäännöstöt

4 Ajanvaraus- ja palveluohjausratkaisun 
tietojärjestelmäpalvelut ja niiden yhteydet

4.1 Tietojärjestelmäpalvelut  ja 
tietojärjestelmäroolit 

4.1.1 Ajanvarauksen toiminnalliset palvelut

4.1.2 Asioinnin hallintapalvelut

4.1.3 Tietovarantopalvelut

4.1.4 Muut asiointipalvelut

4.1.5 Ajanvaraukseen liittyvät sote-organisaation 
tietojärjestelmäpalvelut

4.1.6 Henkilökohtaiset palvelut

4.1.7 Tukipalvelut

4.2 Tietojärjestelmäpalvelujen sijoittuminen ja 
yhteydet SADe ajanvaraus-piloteissa

5 Rajapinnat

5.1 Resurssienhallintaintegraatiot

5.2 Ilmoitusrajapinnat

5.3 Ajanvarauskutsut (palveluhakemisto, riskitestit, 
web-sivustot jne.)

5.4 Ajanvaraustietojen lähettäminen 
ajanvarausasiakirjalla

5.5 Asiakkaan kalenterirajapinta

5.6 Muut rajapinnat

6 Tarkennettavia seikkoja

Lähteet
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Sote-ajanvarauksen tietoarkkitehtuuri
• Sanasto ja käsitemallit

• Ajanvarausasiakirjan tietosisältömäärittely (ajanvarauksen ”perustietopaketti”)

– Ajanvaraus/Tietosisältö - Ajanvarausasiakirja

• Ajanvarauksen näkökulmasta keskeiset koodistot: julkaistu tai julkaisussa 
THL kansallisen koodistopalvelun kautta

– THL - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunimikkeistö

– THL - Asiointitapa

– Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila

– Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi

– THL - Viestintäkanava

• Ajanvaraukseen liittyvät päätietoryhmät

– Perustietovarannot ja taustarekisterit: palveluyksiköt, resurssit, palvelutuotteet

– Ajanvaraustiedot: asiakkaan ajanvaraustiedot, palvelutuotteiden ja resurssien 
kalenteritiedot

– Palveluohjaustiedot: asiakaspolkumallit, asiakkaan asiakaspolku, 
palveluohjauksen säännöstöt, pyyntöjen tiedot, muut ohjaustiedot

– Ajanvarauksen tukipalvelujen tiedot: asiakkaan ja ammattilaisen 
tunnistautumistiedot, puolesta asiointi

• Rajapintamäärittelyjen tiedot

– Pohjana etenkin ajanvarausasiakirjan elementit
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[luonnos]

http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1945&versionKey=2205
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1943&versionKey=2203
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1944&versionKey=2204


Integraatioarkkitehtuurin tietojärjestelmäpalvelut ja 
sovellusroolit

• Modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa erityyppiset toteutukset ja vaiheittaisen siirtymän

• Ajanvarauksen kannalta keskeisimmät rajapinnat palvelujen välillä kuvataan tarkemmin 

• Integraatioarkkitehtuurissa esimerkki palvelujen sijoittumisesta järjestelmiin HyvisSADe-ratkaisussa

29.10.2015 Esityksen nimi / Tekijä 6

Arkistopalvelu

Muut asiointipalvelut

Palvelu-
tuotteiden 

hallinta

Tietovarantopalvelut

Sote-organisaation 
tietojärjestelmäpalvelut 

Koodisto-
palvelu

Yksikkörekisteri

Ammattilais-
käyttäjien 

hallinta

Palvelun-
tuottajan 

toiminnan-
ohjaus

Asiakkaan 
kalenteri

Potilas- tai 
asiakas-

kertomus

Asiakkuus-
palvelu

Palvelu-
hakemisto

Riskitesti

Asioinnin 
hallintapalvelut

PalveluohjainResurssien 
hallinta

Asiakkaan 
tunnistus

Tunnistus ja 
valtuutus

Ilmoitus- ja 
vahvistus-

palvelu

Palveluväylä

Tukipalvelut

Ajanvarauksen toiminnalliset palvelut

Ajanvaraus-
palvelu

Peruutus-
aikapalvelu

Ajanvaraus-
tietojen 

muodostaja

Kansalaisen 
tiedonhallinta-

alusta

Henkilökohtaiset palvelut

Asiakas-
polkujen 
hallinta

Suostumukset 
ja kiellot

OmaKanta

Tunnisteellinen 
neuvonta ja 

hoitoonohjaus
Esitietopalvelu

Ammattilaisen 
käyttövaltuus-

hallinta

Ajanvaraus-
tietojen 

hyödyntäjä

[luonnos]



Integraatioarkkitehtuurissa kunkin 
palvelun osalta kuvataan

• Käyttötarkoitus

• Käyttäjät / käyttäjätarpeet

• Toiminnot

• Tietosisällöt

• Rajapinnat

• Järjestelmät (esimerkkejä)

• Integraatiovaatimukset
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Esimerkki – resurssien hallinta - järjestelmärooli

Tietojärjestelmäpalvelu Resurssien hallinta

Käyttötarkoitus Palveluntuottajakohtainen tai alueellinen järjestelmä, joka hallinnoi varattavia resursseja. Esimerkiksi 

potilashallinto- tai toiminnanohjausjärjestelmä. Voi liittyä palveluntuottajan toiminnanohjausjärjestelmään ja sisältää 

paikallisia säännöstöjä palveluntuottajan työvuorosuunnittelun, asiakas- tai kuntalaskutuksen, hoidon tarpeen 

arvioinnin ja muiden seikkojen suhteen. Sisältyy usein organisaation perusjärjestelmään. Mahdollistaa usein 

resurssien varaamisen suoraan käyttöliittymän kautta.

Käyttäjät / 

käyttäjätarpeet

Palveluja suunnittelevat ja tuottavat ammattilaiset

Toiminnot Ajanvarausten hallinta (vapaiden aikojen kyselyt, aikojen varaaminen, peruminen, siirtäminen; vähintään 

resursseihin liittyen, voi sisältää myös varaustuotteiden hallintaa)

Tietosisällöt Resurssitiedot, resurssien kalenteritiedot

Voi hyödyntää palvelutuotteiden 

Rajapinnat Ajanvaraustoimenpiteiden tukeminen resurssi- ja/tai varaustuotetasolla: resurssienhallintarajapinnat

Järjestelmät Esim. Effica, Pegasos, Uranus/Oberon/Miranda, Esko, Mediatri, laboratorion tai kuvantamisyksikön tai muun 

resursseja hallinnoivat ”erillis”järjestelmät (esim. Multilab, RADU, neaRIS), AVPH
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• Integraatiovaatimukset – resurssien hallinnan:

– tulee tarjota rajapinta vapaiden aikojen kyselyyn

– tulee tarjota rajapinta aikojen varaamiseen

– tulee tarjota rajapinta varattujen aikojen 
peruuttamiseen

– tulee tarjota rajapinta varattujen aikojen kyselyyn

– tulisi tarjota rajapinta varattujen aikojen 
muuttamiseen

– tulisi tukea aikojen varaamiseen käytettävässä 
rajapinnassa syntyneen palvelutapahtuman tietojen 
palauttamista

– tulisi tukea rajapinnoissa HL7 versio 3 
ajanvarausmäärittelyitä

– voi tukea FHIR- tai muulla rajapintatekniikalla 
toteutettuja yllä kuvattuja rajapintoja

– tulisi tukea kyselyissä valtakunnallisten 
palvelunimike- ja asiointitapa-luokitusten mukaisia 
kyselyparametreja 

– tulisi toimia ajanvarausasiakirjan muodostajana, 
kun ajanvarausasiakirja muodostetaan 
ammattilaisen tekemän ajanvarauksen pohjalta

– tulisi tukea hallinnoimiensa 
ajanvarausasiakirjatietojen palauttamista 
ajanvaraustoiminepiteisiin liittyvissä rajapinnoissa

– tulisi tukea rajapinnoissa ja tietosisällöissä 
ajanvarauksen tekijän yksilöintiä siten, että 
puolesta-asiointiratkaisut mahdollistuvat (varaaja 
voi olla joku muu kuin ammattilainen tai asiakas 
itse)

– tulisi luoda muuttumaton tunniste tehdylle 
ajanvaraukselle ja välittää se ajan varaajalle; 
tunnisteen tulee pysyä samana kun aikaa siirretään

[luonnos]



Rajapintamäärittelyt 
• Yleiskuvaukset integraatioarkkitehtuurissa, tarkemmat määrittelyt 

erikseen

– Resurssienhallintaintegraatiot

• Vapaiden aikojen kyselyt

• HL7 v3 SAV, toteutuksissa myös mäppäyksiä järjestelmäkohtaisiin 
rajapintoihin, sisältövaatimukset avainasia

– Ajanvarauskutsut

• Siirtyminen ajanvarauspalveluihin esim. palveluhakemistosta, 
riskitestistä, web-sivuilta, ajanvarausasiakirjasta

• Yksinkertainen linkki-integraatio standardoiduilla kutsuparametreilla

– Ajanvaraustietojen koostaminen, lähettäminen ja haku

• Tiedot ajanvarauksesta tarvitsijoille (asiointipalvelut, PHR, 
potilaskertomusjärjestelmät, Kanta/Omakanta)

• HL7 CDA R2 Level 3 (/ FHIR?) 

– Ilmoitusrajapinnat

• Ajanvarauksen ohjaustietojen saanti tai haku eri järjestelmistä

• Toiminnallinen rajapintamäärittely, toteutus esim. integraatioalustalla

– Asiakkaan kalenterirajapinta

• iCalendar, lataaminen tai lähettäminen asiakkaan kalenteriin
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Ajanvarauksen perustyypit ja tasot, joihin 
yhteiset ratkaisut ja määrittelyt perustuvat

Kansalaisajanvarauksen tasot

1. Tarjottujen aikojen hyväksyminen tai 
hylkääminen

– esim. tekstiviestiehdotukset, ajan 
hyväksyminen tai hylkääminen

2. Itsevaraus

– ajan valinta, esim. ajan valinta 
ajanvarauskalenterista

3. Itsevalinta

– palveluyksikön tai palvelun antajan valinta

4. Alueelliseen hoitoketjuun perustuva 
varaus

– suunnitelmaan / tilaukseen perustuva 
ajanvarauksen toimintaketju, 
moniajanvaraukset

5. Hoidon tarpeen automaattiseen arviointiin 
perustuva varaus

– avun tarpeen itsearvioinnit, terveyskyselyt 
jne. ajanvarauksen pohjana

• eri tasoilla:

– varattujen aikojen katselu, siirtäminen
ja peruminen 

Sote-ajanvarauksen perustyypit, joille 
valtakunnalliset mallit SADe-työssä

1. Asiakkaan aloitteesta tapahtuva 
ajanvaraus

– ”avoimesti” tai kehotuksesta tapahtuvat 
ajanvaraukset

2. Palvelunantajan aloitteesta 
tapahtuva ajanvaraus

– esim. kutsut / seulonnat, varaus 
pyynnön tai lähetteen pohjalta, 
moniajanvarauksen osat

3. Moniajanvaraus

– palveluketju, toisiinsa liittyvien palvelujen 
varaus ja säännöstöt

4. Ostopalvelujen ajanvaraus

– ostopalvelut tai palvelusetelit, 
säännöstöt, palveluntuottajat joilla ei 
välttämättä resursseja hallinnoivia 
järjestelmiä



Ajankohtaista ja jatkotyötä

• Valtakunnallisiin määrittelyihin liittyvät tulokset 
viimeistelyvaiheessa

– Kaikki koodisto- ja tietosisältömäärittelyt saataville THL:n 
koodistopalvelun kautta

– Tulossa kommentointipyyntö:

• Sanasto ja käsitteet

• Ajanvarauksen integraatioarkkitehtuuri

– Toiminnallisten pilottiesimerkkien / käyttötapausten julkaisutapa 
tarkentumassa

– Rajapintamäärittelyjen viimeistely ja julkistaminen loppuvuonna

• SADe-ohjelman päättymisen jälkeen
– Pilottialueilla ajanvaraus- ja palvelunhallintaratkaisun 

jatkokehitys

– Rajapintamodernisointitarpeisiin vastaaminen

• Nyt HL7 v3 ja CDA, jatkossa HL7 FHIR?
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Integraatioarkkitehtuuriin liittyviä 
arkkitehtuuripäätöksiä

• Varaustuotteiden (palvelutuotteiden) hallinta

– Jatkossa tarpeen olla osana resurssienhallintaa (nyt ”kirjavaan joukkoon paikallisia 
kalentereja” muodostettava yhtenäinen näkymä alueellisella tasolla)

• Palvelutapahtumien hallinnointi

– Palvelutapahtuma (ks. Kanta-määrittelyt) syntyy usein ajanvaraustapahtuman pohjalta

– Voidaanko määritellä yksiselitteinen perussääntö, että resursseja hallinnoiva järjestelmä 
vastaa palvelutapahtuman hallinnasta?

• Tällöin olisi keskeistä varmistaa myös, että palvelutapahtumasta muiden tarvitsemat tiedot välitetään 
tarvittavissa rajapinnoissa

• Ajanvarausasiakirjan muodostaminen

– Resursseja hallinnoivassa järjestelmässä TAI palveluohjaimessa (ajanvarauspalvelun 
taustalla)

– Palveluohjaimessa tai ajanvarauspalvelussa muodostaminen edellyttää tietoja, joita 
nykytoteutuksissa ei aina voida aina tai yhdenmukaisesti saada taustajärjestelmästä

• Herätteiden / ilmoitusten toteutustapa

– Ei yhtenäistä toteutustapaa eri järjestelmien välillä, toteutus ilmoituksina / kyselyinä 
määriteltyjen ohjaustietojen saamiseksi (mm. lähetteet, pyynnöt, saapumatta jäämiset…)

– Ajanvarausta laajempia käyttökohteita

• Ajanvaraustietojen valtakunnallinen saatavuus Kanta-palvelujen kautta (Kanta 
sosiaalihuollon + terveydenhuollon-arkistopalvelu + PHR)

– Huomioitu ajanvarausasiakirjamäärittelyissä

– Kanta-palvelujen näkökulmasta uusi versioituva asiakirja

– 2013 valmisteltujen linjausten jatkokäsittely ja aikataulutus
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Q&A
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[Tuomas Pöysti: Sote-uudistuksen vaikutukset ja odotukset sote-

ICT:lle, THL Oper yhteistyöseminaari 22.10.2015]


