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Taustaa esitykselle
• Asiakassuunnitelma kokoaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut ja niiden tavoitteet yhden ihmisen kohdalla

• Vaikka asiakassuunnitelmaan ei alkuvaiheessa toteuteta 
toiminnallisuutta, tulee sen rakenteen mahdollistaa 
toiminnallisten ominaisuuksien sisällyttämisen siihen

• Esityksessä on kuvattu, millaisia toimintoja 
asiakassuunnitelmaan on odotettavissa, ja siis millaisia 
käyttötapauksia asiakassuunnitelman rakenteen tulee 
mahdollistaa



Mikä suunnitelma?
• Tässä esityksessä käytetään (virheellisesti?) termiä 

asiakassuunnitelma, joka on varattu valinnanvapauslaissa 
yhteiselle sote-suunnitelmalle.

• Esitys koskee kaikkia suunnitelmia, joita halutaan käyttää 
toiminnanohjauksessa, kuten terveys- ja hoitosuunnitelmaa ja 
omasuunnitelmaa

• Näkökulma
– Asiakkaan palvelujen sujuvuus, koordinointi, vaikuttavuus (suhteessa 

omiin tarpeisin ja tavoitteisiin!) ja turvallisuus

– Ammattilaisen (tuottajan) työpanoksen optimointi (lean)

– Järjestäjän/maksajan roolin mahdollistaminen



Omaolo perustuu suunnitelmaan

• Kaikki kommunikaatio asiakkaan ja ammattilaisen välillä kulkee suunnitelman 
kautta

• Perustuu HL7 FHIR STU3 CarePlaniin
• SelfCarePlan itsehoitotilanteissa (https://simplifier.net/oda-phr-

proposals/selfcareplan) 

• Sovellettu CarePlan ammattilaisen osallistuessa

• Käytössä myös PlanDefinition ja ActivityDefinition

• Haasteita
• OTV vs Kanta

• Omaolo vs A/PTJ

• Yhteinen asiakirja asiakas-ammattilainen

• Käyttöoikeudet SO-TE rajan yli

https://simplifier.net/oda-phr-proposals/selfcareplan
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Suunnitelmarakenne?
CarePlan (AS)

Id: as1

CareTeam: 1

CarePlan (1)

Id: cp1

PartOf: as1

CareTeam: 2

CarePlan (2)

Id: cp2

PartOf: as1

CareTeam: 3

CarePlan (3)

Id: cp3

PartOf: as1

CareTeam: 3

CarePlan (4)

Id: cp4

PartOf: cp3

CareTeam: 3.1
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Pirkko Kortekangas



Asiakkaan sotekalenteri
• Kaikki tapahtumat, joille on määritelty asiakkaan noudatettavaksi 

tarkoitettu ajankohta, näkyvät merkintöinä kalenterissa.
– Jos sairaalan poliklinikalla käyntiin liittyy käynti kuvantamistutkimuksessa klo 9.30, 

toimintaterapeutin tapaaminen klo 10.15 ja lääkärin vastaanotto klo 12, nämä 
näkyvät omina merkintöinään. Kukin merkintä sisältää linkin, jossa neuvotaan paikka 
ja ammattihenkilön nimi sekä mahdolliset valmistautumisohjeet.

– Jos asiakas tulee päiväosastolle, jolta käsin em. tapahtumat järjestetään ja asiakasta 
ohjataan, riittää, että kalenterissa näkyy päiväosastokäynti klo 9 – 13. Merkintä 
sisältää linkin, jossa neuvotaan paikka ja mahdolliset valmistautumisohjeet.  Tarkka 
suunnitelma käynnistä on silloin osaston sisäisessä kalenterissa, johon 
asiakassuunnitelmasta voidaan tehdä katselulinkki.

– Jos käyntiä varten on varattu kuljetuspalvelu, sen alkamisaika näkyy merkintänä, ja 
linkin takana on tieto kuljettajasta hänen yhteystiedoistaan. Jos kuljetuspalvelu pitää 
varata edellisenä päivänä, tästä on merkintä ja varausohjeet edellisen päivän 
kalenterissa.

• Tehtävät, joille on määritelty aikaikkuna, mutta ei täsmällistä ajankohtaa, 
näkyvät aikaikkunan sisällä kalenterissa tehtävälistalla
– Tehtävälistalla näkyvät ylimpänä tapahtumat, joiden aikaikkunan takaraja on 

lähimpänä.



Ammattilaisen kalenteri
• Tapahtumat siirretään asiakassuunnitelmasta automaattisesti 

ammattilaisen kalenteriin siinä vaiheessa, kun tapahtuman ajankohta on 
määrätty

• Kaikki tapahtumat, joille on määritelty ammattilaisen noudatettavaksi 
tarkoitettu ajankohta, tulevat näkyviin ammattilaisen kalenteriin
– Siihen asti kun ammattilaista ei ole nimetty, mutta palvelun tuottava 

organisaatio on nimetty, tulevat tapahtumat näkyvät organisaation 
roolipohjaisessa kalenterissa.

– Kun ammattilainen on nimetty, tulevat tapahtumat näkyvät lisäksi myös hänen 
kalenterissaan

• Tapahtumat, joille on määritelty aikaikkuna, mutta ei täsmällistä 
ajankohtaa, näkyvät aikaikkunan sisällä organisaation ja ammattilaisen 
kalenterissa tehtävälistalla
– Tehtävälistalla näkyvät ylimpänä tapahtumat, joiden aikaikkunan takaraja on 

lähimpänä.



Aikaikkunat
• Tulevat tapahtumat sijoitetaan aikaikkunaan sen sijaan että niille heti 

määriteltäisiin täsmällinen ajankohta
• Aikaikkuna mahdollistaa automatisoidut ajanvaraukset siinä vaiheessa, kun 

palvelujen tuottajan toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa täsmällisen 
varauksen tekemisen
– Louhimalla asiakkaiden suunnitelmat palvelun tuottaja voi ennustaa pitkälle 

tulevaisuuteen suunniteltujen palvelujen tarpeen määrittelemällään ajanjaksolla

• Asiakas voi itse varata ajan aikaikkunan sisältä
– Jos aikaa ei löydy ikkunan sisältä, ammattilainen ottaa kantaa, voidaanko 

tapahtumaa siirtää, raivataanko sille tilaa muita tapahtumia siirtämällä, vai 
muutetaanko palvelun tyyppiä (esim. käynti -> sähköinen konsultaatio)

• Aikaikkunat mahdollistavat tapahtumien ajoituksen asiakkaan kalenteriin 
sopiviksi
– Samaan paikkaan sidottuja tapahtumia voidaan sijoittaa vierekkäin
– Sama ammattihenkilö voi toteuttaa useaan eri templaattiin perustuvat palvelut 

yhden kontaktin yhteydessä



Yhdistetään lähelle toisiaan osuvat kontaktit

Ongelma 1

Ongelma 2

Potilaan kontaktit

Yksittäisen asiakkaan suunnitelman tekeminen

Templaatit

Integraatio = suunnitelman teko

Asiakkaan integroitu suunnitelma



Asiakassuunnitelman linkit
• Suunnitelmassa oleviin tapahtumiin liitetään linkkejä, 

joiden takana on tarkempi kuvaus tapahtuman sisällöstä ja 
siihen liittyvistä resursseista (henkilöt, paikat)

• Linkkien muodostamisessa hyödynnetään
– Varausasiakirjojen tunnuksia
– Suunnitelmatemplaateista tai hakuohjelmalla löytyviä 

tapahtuman sisältöä määritteleviä  koodeja
– Palveluhakemistoa
– Paikkatietoja (koordinaatit, tilan yksilöivä tunnus)
– Dokumenttihakemistoja (esim. potilasohjeet)



Koodaus
• Asiakassuunnitelman tapahtumat koodataan, jotta

– niihin voidaan liittää tarvittavat resurssit ja tehdä resurssivaraukset
– niihin voidaan linkittää tietämystä
– niiden vaikuttavuutta ja turvallisuutta voidaan arvioida ja toteutusta 

ohjata jatkuvasti suhteessa asiakkaan tilanteeseen ja sen muutoksiin
• Päätöksentuki analysoi suunnitelmassa olevia koodeja suhteessa 

asiakkaan muuhun dataan

• Koodauksen tarkkuus määräytyy toiminnanohjauksen tarpeista
– Koodauksen tulee mahdollistaa automatisoidut varaukset
– Tapahtuman tiedot välittyvät toiminnanohjausjärjestelmälle sillä 

tarkkuudella, että järjestelmä pystyy käynnistämään sisäisen 
ohjauksen ja varaamaan resurssit

• Kaikkien asiakassuunnitelman merkintöjen, templaattien ja 
toiminnanohjausjärjestelmien tulee käyttää sovittuja koodistoja



Suunnitelmalle tarvitaan rakenne (sekä ihmisen että koneen luettavaksi)

Aapo Tahkola, Anna-Mari Koski, Erkka Nurmi



Templaatin ja asiakassuunnitelman suhde
• Templaatti (mallisuunnitelma) on rakenteinen dokumentti, joka kuvaa 

tapahtumien (interventioiden)
– sisältöä, järjestystä, aikavälejä ja päätöskohtia (hoitopolun haaraumakohtia)

• Templaatin rakenne noudattaa standardia (FHIR PlanDefinition)
– Templaatissa olevilla tapahtumilla on koodit

• Templaatteja säilytetään kirjastossa, josta ne ovat noudettavissa ja 
sijoitettavissa asiakassuunnitelmaan.
– Helpotetaan ja automatisoidaan asiakassuunnitelman laatimista
– Templaatista asiakassuunnitelmaan viedyllä tapahtumalla on metatietona 

templaatin ja sen vaiheen tunnus. Jos templaattia vaihdetaan, kaikki siihen 
perustuvat tapahtumat asiakassuunnitelmassa voidaan löytää ja vaihtaa.

• Templaatista viedään suunnitelmaan tapahtumia haaraumakohtaan asti. 
Siinä tehdään päätös tai konsultoidaan päätöksentukea, mikä polku 
valitaan. 



.Hoidon prosessia ohjaava interaktiivinen vuokaavio

Hoitoketjun alku

Alku-
tutkimukset

(lähete)

Turvallisuus-
kokeet

Kuvantaminen
(lähete)
Potilasohjaus (ohje)

Riskiar
-vio

suuripieni

Lähetteet, ohjeet, 
läääkemääräykset
toteutuvat
linkeistä

Lääkitys

x 1/kk

Toiminta-
ohjeet

i

Hoitoketjun haaroihin 
linkitetään templaatteja



Yksilölliset tavoitteet
• Asiakkaan kanssa sovitut yksilölliset tavoitteet kirjataan 

asiakassuunnitelmaan
• Sanallisesti määritellyt tavoitteet kirjataan asiakkaan 

ymmärtämällä ja muotoilemalla tavalla
• Numeeriset tavoitteet koodataan, jotta

– niiden toteutumista voidaan seurata mittauksin
– niitä voidaan käyttää syötteenä päätöksentuelle
– yleisesti (hoitosuosituksissa) määritellyt ja yksilöllisesti 

asetetut tavoitteet voidaan raportoitaessa ja 
analysoitaessa erottaa toisistaan



Juhani Paavilainen
Keski-Suomen SHP

Templaatit

Toiminnanohjaus



Asiakassuunnitelma ja valinnanvapaus

• Suunnitelmaan kirjataan, mitkä siinä olevista palveluista ovat 
valinnanvapauden piirissä, ja päätöksen liittyvät metatiedot.

• Modulaarinen suunnitelma sisältää valinnanvapauden piirissä 
olevat palvelut ja muut palvelut



Juhani Paavilainen
Keski-Suomen SHP



Asiakassuunnitelma ja päätöksentuki
• Päätöksentuki ehdottaa templaatteja suunnitelmaan vietäväksi ja voi 

haaraumakohdassa ehdottaa, mihin seuraavaksi mennään.
• Päätöksentuki voi ehdottaa yksittäisiä määräyksiä tai määräyspaketteja 

suunnitelmaan vietäväksi
– Koodatut määräykset tulee voida hyväksyä suunnitelmaan ilman että ne 

tarvitsee manuaalisesti kirjata uudelleen

• Päätöksentuen avulla voidaan valvoa, että suunnitelmassa olevat 
interventiot toteutuvat ja ovat turvallisia, ja että yksilöllisesti asetetut 
tavoitteet toteutuvat

• Päätöksentuen avulla kaikkiin suunnitelmassa oleviin interventioihin 
voidaan liittää niihin liittyvä suositus ja näyttö sekä terveyshyötyarvion 
avulla arvioida intervention yksilöllisesti määritetty nettohyöty asiakkaalle.

• Asiakassuunnitelma sisältää päätöksentukimuistutteiden sulkulistan, jolle 
asetetaan ne viestit, joita asiakkaan kohdalla ei näytetä. Estolle voidaan 
asettaa määräaika.



Omasuunnitelman ja asiakassuunnitelman 
suhde
• Asiakkaan tulee nähdä omasuunnitelma ja 

asiakassuunnitelma samassa sovelluksessa yhtenäisenä 
kokonaisuutena
– Omaolo/ODA toteuttaa

• Ammattilainen/palveluntuottaja näkee suunnitelmasta ne 
osat, joiden näkymiseen asiakas on antanut suostumuksen
– Jos kieltoja ei löydy, suunnitelman kaikki osat näytetään

• Asiakas näkee Kanta-arkistossa suunnitelman siinä 
muodossa kuin ammattilainen sen näkee, kun kieltoja ei ole 
asetettu















Miten?
• Kanta-arkistossa olevan suunnitelman laatii potilas yhdessä hoitoa 

koordinoivan perusterveydenhuollon työparin kanssa (lääkäri + 
hoitovastaava)

• Koordinoija on integroidun tiimin (PTH + ESH + SH) jäsen
• Hoitosuhde on jatkuva ja koko väestön kattava
• Näyttöön perustuva (kustannus-)vaikuttavuus ja 

oikeudenmukaisuus terveyshyötyarvion avulla
• Suunnitelmien tekemisessä apuna templaatit
• Hoidon tulosten jatkuva seuranta (patient-reported outcomes) -> 

oppiva järjestelmä



Sote-keskus Sote-liikelaitos



Kiitos!
ilkka.kunnamo@duodecim.fi

Twitter: @ilkkakunnamo



Esitys hoitoketjutyöpajassa 12.2.2018
• https://www.dropbox.com/s/lspkzbhycuqs8hy/Hoitoketju%20

asiakkaan%20suunnitelma%20toiminnanohjaus.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lspkzbhycuqs8hy/Hoitoketju asiakkaan suunnitelma toiminnanohjaus.pdf?dl=0
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Asiakassuunnitelma ei ole

• Tiivistelmä kaikista asiakastiedoista

– UNA-ydin

– Kanta: tiedonhallintapalvelu

Vesa Jormanainen


