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Agenda

• Kansallinen määrittely ja tavoitteet

• Alueellinen toiminta

• Kansainvälinen tilanne



KANSALLINEN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET



Sote – ajanvarauspalvelujen 
valtakunnallisen tavoitetilan tiivistys

• Asiakas
o aikariippumattomuus, liikkuvuuden tukeminen, valinnanvapauden ja 

hakeutumismahdollisuuksien tukeminen, omiin palveluihin sitoutuminen ja 
vaikuttaminen, ymmärrettävyys, odotusaikojen lyheneminen

• Ammattilainen
o turhan hallinnollisen työn välttäminen, kuormituksen tasaantuminen, riittävä 

testaaminen ja helppokäyttöisyys

• Palvelujen tuottaja ja järjestäjä
o hallinnoi edelleen omien resurssiensa käyttöä, käyttämättömien aikojen 

vähentäminen, palvelutaso, prosessien sujuvuus yli organisaatiorajojen

• Tukitoimet, tietojärjestelmät, rajapinnat ja standardit
o yhdenmukainen palvelujen kuvaaminen, yhteydet taustajärjestelmiin ja 

asiointiprosessiin, yhteistyön riittävän pitkäjänteinen ohjaus ja koordinointi, 
valtakunnalliset linjaukset, alueellinen kehittämisen pääfokus, mittaus ja arviointi
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Sähköisen ajanvarauksen kansalliset määrittelyt

Ajanvaraustyön tavoitteet
o Määritellä kansalaisen käyttöliittymää koskevat vaatimukset
o Määritellä taustajärjestelmiä (esimerkiksi potilashallinnon järjestelmät, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmät) koskevat sekä avoimuuden ja 

yhteentoimivuuden kannalta olennaiset asiat
o Ajanvarausta varten kehitetyt kansalliset määritykset voidaan ottaa käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden ajanvarausten toteutuksissa millä 

tahansa alueella.

Sähköisen ajanvarauksen kansalliset määrittelyt sisältävät seuraavat osa-kokonaisuudet:
• Tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja kansalliset tavoitetilan päälinjaukset ja 

linjausehdotukset.
o Sade-ohjelman Sosiaali ja terveysalan ajanvarauspalvelulujen kehittämisuunnitelma 2013 (pdf, 960 kt)
o HyvisSADe-ajanvarauspilottien toiminnalliset kuvaukset 2015 (pdf, 2,2 Mt)

• Tietoarkkitehtuuriin liittyvä sanasto ja käsitemallit
o Sote-ajanvarauspalvelujen ja palveluohjauksen käsitteet 2015 (pdf, 420 kt)

• Joukko THL:n kansallisen koodistopalvelun kautta valmisteltuja ja käsiteltyjä koodistojen, nimikkeistöjen tai 
tietosisältöjen määrittelyjä. Ladattavissa koodistopalvelusta.
o THL -Asiointitapa
o THL - Viestintäkanava
o Ajanvaraus - Ajanvarauksen tila
o Ajanvaraus - Yhteyshenkilön tyyppi
o Ajantavaraus/Tietosisältö- Ajanvarausasiakirja

• Sote-ajanvarauspalvelujen integraatioarkkitehtuuri, joka kuvaa ajanvaraukseen liittyvät tietojärjestelmäpalvelut, 
sovellusroolit, integraatiovaatimukset sekä ajanvaraukseen liittyvät avointen ja standardipohjaisten rajapintojen 
määrittelyt
o Sote-ajanvarauspalveluiden integraatioarkkitehtuuri 2015 (pdf, 538 kt)

• Rajapintamäärittelyt ja yhteentoimivuuden kuvaukset
o Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 soveltamisopas: HL7 CDA R2 -standardin soveltamisopas ajanvaraustietojen siirtoon asiointipalvelujen, 

valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja sote-tietojärjestelmien välillä, 2015 (pdf, 381 kt)
o Sote-ajanvarauspalvelujen asiakkaan kalenterirajapinta: iCalendar-soveltamisohje: rajapintaohje ajanvaraustietojen siirtämiseksi asiakkaiden 

henkilökohtaisiin kalenteriohjelmistoihin, 2015 (pdf, 137 kt)
o Ajanvarauskutsut sote-asiointipalveluissa: soveltamisohje: soveltamisohje, joka mahdollistaa ajanvarauspalveluihin siirtymisen esimerkiksi 

palveluhakemistoista, riskitesteistä tai asiakkaan katselemasta ajanvarausasiakirjasta, 2015 (pdf, 136 kt)
o Sote-ajanvarauksen resurssienhallintaintegraatiot: HL7 versio 3 SAV soveltamisohje: HL7 versio 3 ajanvaraus (SAV) -standardin tarkennettu 

soveltamisohje ajanvarauspalvelujen liittämiseksi resursseja hallinnoiviin sote-palveluntuottajien tietojärjestelmiin, 2015 (pdf 136 kt).

Lisätietoa: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-
yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt

https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_ajanvaraus_kehitt%C3%A4missuunnitelma_130430_final_kan.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/HyvisSADe pilottien toiminnalliset kuvaukset 30.11.15.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Sote_AVPH_K%C3%A4sitteet v1_2.pdf
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2003&versionKey=2263
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=2004&versionKey=2264
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1943&versionKey=2203
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1944&versionKey=2204
http://91.202.112.142/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1945&versionKey=2205
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_ajanvaraus_integraatioarkkitehtuuri.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/Ajanvaraus_CDAR2.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_AV_iCalendar_Asiakkaan kalenterirajapinta_06.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_AV_Ajanvarauskutsu_06.pdf
https://www.thl.fi/attachments/SADeSote/SADe_AV_HL7v3SAV_06.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tiedon-ja-vaatimusten-yhdenmukaistaminen/julkaisut/maarittelyt/sahkoisen-ajanvarauksen-maarittelyt


Sote – ajanvarauspalvelujen valtakunnallinen tilanne

Ajanvarauskehittämistyön nykytilan kehittämiskohteita:
• G111: Valinnanvapaus asiointiprosessissa: asiointiprosessin tulisi huomioida asiakkaan 

valinnanvapaus asioinnissa, jonka mukaisesti asiakas voi jatkossa vapaammin valita 
palvelunantajan, palvelupaikan sekä ajan palvelutarpeensa mukaisesti, tarvittaessa tukien 
myös asiakkaan ohjaamista oikeisiin palveluihin.

• G112: Palveluun hakeutumisen ja ajanvarauksen yhteys: palveluun hakeutuminen tulisi 
linkittää ajanvaraustyöhön. Asiakkaan asiointiprosessissa palveluun hakeutuminen ja 
ajanvaraus kuuluvat samaan toimintaketjuun. Palveluun hakeutuminen voi pitää sisällään 
myös asioinnin aloittamisen esimerkiksi riskitestien kautta.

• G113: Sähköinen ajanvaraus tulisi selkeästi integroida osaksi sekä asiakkaan että 
ammattilaisen prosessia. Ohjausprosessin tulisi tukea toimintaketjua kaiken tyyppisissä 
ajanvarauksissa.

• G122: Palvelujen ja järjestelmien väliset rajapinnat: rajapinnat vaativat yhteistä määrittelyä. Ajanvara-
uksen toteuttamisessa tarvittavien rajapintojen tunnistaminen kuuluu samaan kehittämiskohteeseen. 

• G125: Asiointiprosessissa tulisi olla kansalaisen kannalta riittävän yhtenäinen ja 
helppokäyttöinen käyttöliittymä riippumatta hänen sijainnistaan ja haluamastaan palvelusta 
tai palvelunantajasta. 

Kansalliset määrittelyjen tai Kanta-kytkennän edistämissuunnitelmat:
• THL Juha Mykkänen
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Asiakasprosessi
Alkaa

Oire Valinta Hoito Asiakasprosessi 
päättyy

KANSALAISEN ASIAKKUUDENHALLINTA, Palveluohjain

Ohjaus

 Palveluohjain toimiii 
asiakkuudenhallinnan 
työkaluna

 Ohjaa Kansalaisen 
sovittujen sääntöjen 
mukaisesti palveluihin

 Kytkettynä 
Palvelutietovarantoon

Palaute

Kansalainen voi valita käyttäkö 
hän ODA tai Virtuaalisairaala 
palveluita ja asiakkuus seuraa 

prosessia Palveluohjaimen 
avulla 

Kansalainen 
valitsee 

palveluntuottajan 
ja varaa ajan 

Kansalainen 
saa palvelua 

ja asioi 

Ajanvarauspalvelujen  tavoitetila?

Lähde: VAKAVA sähköinen asioinnin/omahoidon viitearkkitehtuuri kuva



ALUEELLINEN TOIMINTA



HyvisSADe -ajanvaraus –ja palveluhallinta
Asiakastarve

• Palvelujärjestelmä ei pysty etukäteen määräämään yksilön 
asiointiprosessin todellista kulkua, mutta sen tulee pystyä 
resursoimaan omaan vastuuseensa kuuluvien palveluiden 
saatavuus 
o Suunnittelu edellyttää tarpeiden segmentointia  
o Samaa palvelua voidaan tuottaa monen eri tarpeen takia eli 

yhdenlainen palvelu voi liittyä useaan asiakaspolkuun

• Kuhunkin asiakastarpeeseen voidaan määritellä  alueellisia 
palvelualakohtaisia hoito- ja palvelupolkuja  

• Tällä tasolla on realistista tehdä myös palvelun konkreettisia 
tavoitteita  

• Yhden asiakkaan kaikkien asiakastarpeiden suunnitellut palvelut 
muodostavat asiakkaan kokonaissuunnitelman 



• kehittää SoTe-sektorille geneerinen malli, joka on yleistettävissä kaikkiin sähköiseen 
ajanvaraukseen sopiviin palveluihin 

• luoda järjestelmä, joka on taustajärjestelmistä riippumaton ja joka mahdollistaa 
siirtymisen kansallisesta palvelusta alueelliseen palveluun

• kehittää alueellinen palvelunhallintaratkaisu, jakaa tietoja organisaatioiden välisestä 
yhteistoiminnasta, hoitoprosesseista ja sopimuksista sekä säilyttää kontekstin/session 
siirtoon tarvittavat tiedot.

• määritellä kansalaisen käyttöliittymiä koskevat vaatimukset
• määritellä taustajärjestelmiä (kuten potilashallinnonjärjestelmät, sosiaalihuollon 

asiakastietojärjestelmät) koskevat, avoimuuden ja yhteen toimivuuden 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 

HyvisSADe -ajanvaraus ja palveluhallinta 
Tavoitteet



Palveluohjain – kuvaus

Palvelukomponentit

• Hoito- ja palvelupolut sekä niiden hallinta ja 
ylläpito käyttäjäorganisaatiossa

• Muistutukset ja herätteet

• Julkinen palvelunäkymä

• Ajasta ja paikasta riippumaton sähköinen asiointi

• Monipuolinen ajanvaraustoiminnallisuus

• Yksittäinen ajanvaraus

• Sarja-ajanvaraus

• Moniajanvaraus

• Ryhmäajanvaraus

Palvelun arvo:

• Palvelun kehittämistä ohjataan kansallisesti ja 
kokonaisuus on rakennettu kansallisen 
määrittelyn mukaisesti

• Osana SADe-hanketta määritelty 
ajanvarausrajapinta mahdollistaa monipuoliset 
taustajärjestelmäintegraatiot

• Alueellinen “yhden luukun” ajanvarauspalvelu

• Näkyvyys omaan hoito- ja palveluprosessiin sekä
historiatietoihin

 Voi varata itselleen 

parhaiten soveltuvan 

palveluntarjoajan ja 

vapaan ajan. 

 Pystyy siirtämään ja 

perumaan jo tekemiään 

ajanvarauksia eli 

hoitamaan koko 

ajanvarausprosessin

 Näkee ajanvaraus-

historiansa

 Turha hallinnollinen työ 

vähenee. 

 Pystyy hallitsemaan sitä 

kokonaisuutta, jolla 

asiakkaalle annetaan 

ajanvaraus-

mahdollisuuksia.

 Mahdollistaa asiakkaan 

asioinnin ohjaamisen ja 

itsepalvelun. 

 Järjestelmä tukee 

hoitoon hakeutumista –

ja koko 

hoito/palveluprosessin 

ohjausta, ja tähän 

prosessiin liittyviä 

valtuutuksia ja 

säännöstöjä.

AMMATTILAINENKANSALAINEN PALVELUN JÄRJESTÄJÄ

Palveluohjain – ajanvaraus ja palvelunhallinta on taustajärjestelmäriippumaton sähköinen 
ajanvaraus- ja palvelunhallintajärjestelmä. Se on kansallisesti määritelty alueellisesti 
käyttöönotettava, mahdollistava, avoin ja valmis ratkaisu.

http://palveluohjain.fi/index.html



Ajanvarauksen alueellinen jatkokehitys



HAPA määrittelyhanke
• KAPA hankkeessa mukana oleva HAPA suunnitteluprojektin  tavoitteena oli jatkaa SADe hankkeessa tehtyä työtä 

mm. moniajanvarauksen ja uusien järjestelmien osalta. 

• Suunnitteluprojekti sisälsi kansallisen ajanvarauspalveluiden suunnitelman mukaisia määrittelyitä/tehtäviä, 
Ajanvaraus -ja Palveluhallinnan, sekä perusjärjestelmien välisen palveluväylää hyödyntävien integraatioiden 
tekninen määrittely ja järjestelmien välisien rajapintojen, sekä yhteistoimintamäärityksien käsitemallit ja 
rajapintamäärittelyt, sekä Ajanvarausasiakirjojen käsittelyä.

• Hankkeessa kuvattiin tavoitetila kokonaisarkkitehtuurin menetelmän avulla Palvelutietovarannon ja palveluväylän 
hyödyntäminen osana kansalaisen sähköisiä palveluja ja kansalaisen ohjaamista.

• Mahdollinen suunnitelma tietojen tuomiseksi palvelunäkymiin tai KANTA palveluihin asiakkaiden nähtäväksi: 
tietojen määrittely Palvelunäkymien ja KELA Ajanvarausasiakirja osalta

• Palveluväylän integraatioiden kuvaukset, joka sisältävät lyhyesti mm. seuraavat osuudet:

o tarve palvelun tai tietovarannon avaamiseksi palveluväylään

o rajapinnan toteutustavan yleinen kuvaus 

o palvelun/tietovarannon yleisen tason tietoturvavaatimukset etenkin palvelua käyttäville tahoille

o palvelun/tietovarannon käyttöehtojen ja tietolupakäytännön kuvaus sekä tieto siitä, onko palvelu/tiedot 
maksullisia vai eivät

o palvelun/tietovarannon palvelutaso, saatavuus ja testaustuki 

• HAPA määrittely oli sairaanhoitopiirien yhteinen projekti, jossa omistajapiirinä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
ja mukana Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit

• HAPA määrittelyprojekti on päättynyt Kesäkuussa 2016 ja odotamme VM:ltä loppuraportin kommentointia, sekä 
viimeisen maksatushakemuksen käsittelyä



Määriteltävät kokonaisuudet

AVPH
Palveluohjain

Ajanvaraus asiakirja ja 
Palveluhakemistotiedot

Alueellinen Palveluväylä

Effica Mediatri

Järjestelmä toimittajan Palveluväylä

Fimlab

Palvelunäkymät

Palvelutietovaranto

Palveluhakemisto

Resurssinhallinta ja 
ajanvaraus laboratorio palveluihin, sekä

Kyselyrajapinta 
HL7 rajapintamääritysten mukaisesti

Kahdensuuntaisen 
ajanvarauksen 

integraatiototeutuksen 
jatkomäärittely: 

- Ajanvaraustiedot 
lisäysrajapinta

- Ajanvaraustiedot 
peruminen rajapinta 

- Ajanvaraustiedotsiirto 

rajapintaK
an

sa
lli

n
en

 P
al

ve
lu

vä
yl

ä

Kansalaisen näkymät ja 
federaatiot

Asiointipalvelut

ESH, lähetteellisen yksinkertaisen 
ja kaksisuuntaisen ajanvarauksen 

integraatiototeutuksen 
jatkomäärittely

ESH lähetteellisen 
Moniajanvarauksen 

integraatiototeutuksen 
määrittely

Ajanvarauspaketti
en hallinta ja 

liittäminen Hoito/
palvelupolkuihin



HAPA Toteutusvaihe

• HAPA – toteutushanke on toteutus -ja käyttöönottohanke. 
• Hanke perustuu ja on suora jatkumo HAPA suunnitteluhankkeelle, jossa suunniteltiin 

Kansallisen palveluväylän, sekä muiden palveluarkkitehtuurin komponenttien 
hyödyntämisen suunnittelu osana kansalaiseen/asiakkaaseen kohdistuvaa sähköistä 
asiointiprosessia. 

• Toteutushankkeessa on nimensä mukaisesti tavoitteena toteuttaa ja käyttöön ottaa 
HAPA Suunnitteluhankkeessa kuvattujen toiminnallisuuksien ja käyttötapauksien 
mukaiset ratkaisut 

• Varsinaisen kehitysprojektin alustava toteutussuunnitelma
o Palveluväylän integraatioiden suunnittelu

o Ajanvaraus -ja Palveluhallinnan, sekä perusjärjestelmien välisen palveluväylää hyödyntävien integraatioiden 
suunnittelu

o Ajanvaraus -ja Palveluhallinnan, sekä perusjärjestelmien välisen palveluväylää hyödyntävien integraatioiden 
toiminnallinen määrittely ja kuvaus

o Varsinaisen toteutuksen projektisuunnitelma (aikataulu, kustannukset, kustannushyötyanalyysi pohja ja 
mittarit, sekä erityisesti integraatiotuen mukaiset määritykset)

• Toteutushankkeelle ei ole tällä hetkellä käynnistämispäätöstä. Haemme HAPA-
suunnitteluhankkeen päätyttyä yhteistä tahtotilaa ja varsinaisen toteutushankkeen 
resursseja, sekä täydennämme materiaalia varsinaiseen mahdolliseen 
Toteutushankkeen rahoitushakemukseen.



KANSAINVÄLINEN TILANNE
HL7 International ajanvarauspalvelu määrittely



HL7 International ajanvarauspalvelu määrittely

• Sote ajanvaraus edellyttää usein yksityiskohtaisia tietoja ja asiakkaan kokonaisprosessien hallintaa, 
sekä sisältää usein erilaisia rajoituksia ja sääntöjä. Mikäli palvelut sisältävät useiden 
palveluntarjoajien palveluita monimutkaisuus kasvaa merkittävästi. 

• Organisaatiot pyrkivät ratkaisemaan tämän ongelman laittamalla kaikki palvelut saman katon alle ja 
yrittävät pärjätä…nykySuomessa tämä ei enää jatkossa ole mahdollista

• HL7 International Scheduling projekti pyrkii määrittelemään Terveyden –ja hyvinvoinnin palveluiden 
kokonaisprosessin ajanvarauksen terveyteen ja terveyteen liittyviä toimia. 

• Tavoitteena on toiminnallinen määritys, joka on osa HL7-OMG Healthcare Services Specification
ohjelmaa(HSSP) ja sen odotetaan tuottavan myös FHIR täytäntöönpanoon oppaita, ja / tai säätävän 
FHIR resursseja.

• Palvelu tukee kykyä ajoittaa resursseja (potilas, huone, henkilöstö, laitteet, menettely tms) sijainnin, 
organisaation (esimerkiksi sijaintien) tai eri kokoisien organisaatioiden kyvykkyyden perusteella. 

• Tarkoituksena on, että palvelu tukee ajanvaraus –ja palveluhallinta toimintaa myös monitoimittaja 
ympäristössä huomioiden ammattilaisen, hoidon tarjoajien, järjestelmien prosessit, tai potilaan 
valinnanvapauden. 

• Standardin on tarkoitus mahdollistaa ajanvaraus-ja palveluhallinta tietojen yhdenmukaisuus ja 
yhteentoimivuus tapauksissa, joissa SOTE palvelut muodostuvat monimutkaisista ja toisiinsa 
liittyvistä tapahtumista/asioinneista. 

• Tavoitteena on myös tukea laajempia ja monimutkaisia organisaatio rajat ylittäviä työnkulkuja, 
kuten hoidon koordinointia ja hoitopolkuja, sekä toistuvien tapaamisien määrityksiä.



HL7 International Project Scope Statement
ajanvarauspalvelumäärittelyihin

• Aikataulu:

• Yhtenä projektiehdotuksena vuoden 2017 
toimintasuunnitelmassa

• Tarkemman tiedot 
http://hssp.wikispaces.com/scheduling

Objective/deliverable here. Target Date
SFM Ballot as STU 2017 September Cycle

SFM Ballot Reconciliation Complete
OMG Issues Corresponding RFP (citing upcoming FHIR Ballot)

2017 December Cycle 

SFM Content in FHIR STU Ballot 2018 January WGM

FHIR Ballot Reconciliation Complete 2018 March 

OMG Technology Adoption Completes – Feedback for Normative Edition 2018 December 

Ballot Normative Edition 2019 

http://hssp.wikispaces.com/scheduling


Kiitos


