
Sessio 6: Sähköinen asiointi 
Session viimeinen esitys P.Kortekangas 
 
Ajanvaraus potilaan tehtäväksi?  
 
Ajanvarauksen siirtäminen potilaan tehtäväksi julkisessa terveydenhuollossa johtaa useimmiten 
kysymykseen, saisiko potilas siis jatkossa määrätä, miten häntä hoidetaan.  Miten käy hoidon 
porrastukselle, hoidon tarpeen arvioinnille ja yrityksille kehittää hoidon vaikuttavuutta? 
 
Huoli vuosien kuluessa luodun terveydenhuoltojärjestelmän romuttumisesta on turha. 
Kansalaisvaraukseksi kutsuttu ajatus ajanvarauksen avaamisesta potilaalle tarkoittaa potilaan 
oikeutta halutessaan varata itselleen sopivin aika niistä palveluista ja niiden aikarajojen sisällä, 
jotka hoidosta vastaava ammattihenkilö on määritellyt. Kuva 1.Jokainen omaa kalenteriaan 
hallitseva henkilö tietää selittämättäkin, miksi haluaa itse sovittaa esim. parturiaikansa muihin 
menoihinsa.  Valtaosa työikäisistäkin käyttää terveyspalveluita useita kertoja vuodessa, eikä 
vertaus parturissa käyntiin ole keinotekoinen. Terveydenhuollon yksikön tieto potilaalle sopivasta 
ajasta ei aina ole kaikkien osallisten, esim. käynnille mukaan tulevan saattajan, kannalta paras 
mahdollinen   
 
Ajanvaraus on hankalimmillaan erikoissairaanhoidossa, jossa erilaisten tutkimusten sovittaminen 
toisiinsa ja poliklinikkakäynteihin, vuodeosastopaikkaan tai toimenpideyksikön aikaan vaatii tietoa 
sekä noudatettavista hoitokäytännöistä, tutkimusvastausten valmistumisesta että siitä, kuka 
ammattilainen olisi sopivin juuri kyseisessä tilanteessa hoitamaan potilasta. Onko syytä tuhlata 
ammattilaisen aikaa tämän organisaation toiminnan tuntemusta vaativan tiedon hallinnan lisäksi 
vielä potilaan ja muiden mukaan haluavien henkilöiden almanakan hallintaan? Joidenkin potilaiden 
kohdalla luonnollisesti pitää, mutta sen takia ei liene pakko käyttää henkilöresursseja yhtä paljon 
jokaiseen potilaaseen.  
 
Ammattilaisten pitäisi siis voida kirjata potilaan suunnitelma tavalla, joka johtaa potilaalle 
mahdollisuuteen – ei pakkoon - itse käydä varaamassa aika sovituin ehdoin. Kuvat 2 – 8. Potilaalle 
personoidun suunnitelman pohjana pitäisi voida käyttää valmiita alueellisia hoitoketjukuvauksia. 
Ammattilaiselle pitäisi tehdä mahdollisemman helpoksi kirjata lyhyemmän tai pitemmän aikavälin 
suunnitelma, mikä edellyttää sujuvia työvälineitä.  
 
Jos suunnitelmaan sisältyy eri organisaatioissa toteutettavaa hoitoa, suunnitelma pitäisi voida 
hyväksyttää hoidosta eri tilanteissa vastaavien kesken jo etukäteen – joko alueen toimijoiden 
kesken tiettyjen sairauksien hoitoketjujen muodossa tai potilaskohtaisesti. Tällöin potilaan hoidon 
sujumista ei viivästytetä erilaisilla hoitopalautteilla ja lähetteillä tilanteissa, joissa viestien tärkein 
tarkoitus on saada tilaus suunnitellusta hoidosta maksavan organisaation omalta ammattilaiselta. 
Tieto edellisen hoitopaikan hoidosta ei vaadi nimenomaan hoitopalaute- tai lähete- nimistä paperia, 
vaan sitä, että ylipäätään on tehty yhteenveto ajankohtaisesta ongelmasta. Yhteenveto löytyy 
kansallisesta arkistosta.     
 
Suunnitelmaan perustuva kansalaisen ajanvaraus edellyttää myös nykyisen ajattelutavan 
muokkausta. Ammattilaisen voi olla vaikeaa mieltää omaa osuuttaan vain osana potilaan kaikkea 
muuta hoitoa ja elämää. Yhden ammattilaisen suunnitelma tuottaa uusia reittimerkkejä karttaan 
potilaan elämästä. Vanhempien ja uusien reittimerkkien sijoittuminen päällekkäin tai siten, että 
kulkusuunta vaihtuu joka merkin jälkeen, ei kuvastane loogista kokonaishoitoa. Toisaalta uudessa 
ympäristössä huonokin kartta ja mutkainen reitti vähentävät pelkoa eksymisestä. Potilaiden voi 
puolestaan olla vaikeaa pitää oman hoitonsa suunnitelmaa luonnoksena eikä lupauksena jostain 
tulevasta hoidosta, joka toteutetaan tilanteen muutoksista riippumatta.    
 
Ylläkuvattu toimintamalli voi kuulostaa utopistiselta ja teknisesti kalliilta toteuttaa. Utopia voi 
kuitenkin muuttua todeksi samalla kun potilastietojärjestelmät muokataan liittymään kansallisiin 
KANTA palveluihin eli arkistoon ja koodistopalvelimeen. Kuva 9-10  Kalliiksi tuo liittyminen tulee 



joka tapauksessa, tehdäänpä tai ei samalla ne muutokset, jotka mahdollistavat koko 
terveyssektoria palvelevan ajanvarauksen toteuttamisen. Kansallisen rekisteröintipalvelun kautta 
voidaan saada käyttöön tieto kaikista potilaalle varatuista tai suunnitelluista tapahtumista yli 
organisaation tai tietojärjestelmän rajan. Toisaalta koodistopalvelimen kautta löydetään tieto siitä 
tai niistä ajanvarauskalentereista, joissa on varattavissa potilaan suunnitelmassa kuvatut ehdot 
täyttäviä käyntejä, tutkimuksia tai hoitoa. Isoimmaksi haasteeksi saattaa osoittautua muu kuin 
tekniikka eli sopiminen alueellisista toimintatavoista. Onko mahdollista esim. sopia, että diabetesta 
sairastavan potilaan seuranta palaa terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon 
erikoissairaanhoidon lyhyen tasapainotus- tai tutkimusjakson jälkeen ilman potilaskohtaista 
paperisotaa? Kansalaisvarauksen kehittäminen uskoen potilaiden asioivan vain yhden 
palvelutuottajan kanssa voi johtaa ehkä näennäisesti hienoon palveluun. Hienouden hinta 
maksetaan kuitenkin yhä uudestaan hoidon kokonaisprosessin puutteiden kautta.   
 
 
Kuva 1: Ratkaisumalli 

 
 
 
 
 
Kuvat 2 – 8: Suunnitelma ja ajanvaraus 



  

  



 

 

 
 
Kuva 9 - 10: Kansalaisajanvarauksen toteutuksen muita haasteita 

 
 
  


