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SADe –työhön sitoutuminen 

• Ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisu on kehitetty 
SADe –hankkeessa kansallisella tuella 

• Hyvis –kumppanit ovat sitoutuneet osallistumaan 

– kansallisten palvelujen, kokonaisarkkitehtuurin, 
avoimuuden ja yhteen toimivuuden määrittelytyöhön 

– kuntien yhteistyönä tuotettavien palvelujen 
suunnitteluun, toteutukseen, pilotointiin ja 
käyttöönottoon. 

• Tulokset annetaan kansallisesti hyödynnettäviksi 



HyvisSADe -yhteistyökumppanit 

• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky (hallinnointi 
ja koordinointi) 

• Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
• Kymenlaakson sairaanhoito- ja 

sosiaalipalveluiden ky (Carea) 
• Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 
• Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky 
• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 
• Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 
• Medi-IT Oy sekä alueen kunnat 
 
• Väestöpohja 1,2 milj. asukasta 



Kehittämiskohteet 

 

1. Alueellinen moniajanvaraus  ja Palveluhallinta 

2. Avuntarpeen arviointi ja Hoitoon hakeutuminen  

3. Spontaanin palautteen antaminen, käsittely ja analysointi  

4. Puolesta asiointi – kansallinen määrittely ja ratkaisu, alueellinen 
toteutus 

5. Kansallisten palveluiden määrittelyyn, pilotointiin ja käyttöönottoon 
osallistuminen 

6. Kansallisen kokonaisarkkitehtuurin mukaiseen määrittelytyöhön 
osallistuminen ja todentaminen 



Päämäärä 



 
 
 

Ajanvaraus –ja 
palveluhallintaratkaisun 

kehittämistä ohjaa kansallinen 
tukiprojekti/kansalliset määrittelyt 

 
 



SADe / Sote – ajanvarauspalvelujen  
valtakunnallisen tavoitetilan tiivistys 

• Kehittämissuunnitelmassa tavoitetilan keskeiset elementit: toteutetaan osin 
SADe-ohjelman aikana, osin sen jälkeen 

 
• 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 
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SADe-ohjelman sote-palvelukokonaisuuden 
valtakunnalliset ajanvarausmäärittelyt 1 

• Tuotetaan THL/HyvisSADe - yhteistyössä 

• Tietoarkkitehtuurin määrittelyt 
– Ajanvarauksen ja ajanvaraukseen liittyvien palveluun hakeutumisen 

sanasto ja käsitemalli 

– Luokitukset: THL:n koodistopalvelun käsittely- ja julkaisuprosessissa 

• Sote-palveluluokituksen hyödyntäminen ajanvarauksessa 

• THL Asiointitapa-luokitus 

• Palvelutarveluokitus 

– Tietomäärittelyt: hyväksytty, julkaisuprosessissa 

• Ajanvarausasiakirjan tietosisältömäärittely ja tukikoodistot 
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SADe-ohjelman sote-palvelukokonaisuuden 
valtakunnalliset ajanvarausmäärittelyt 2 

• Tuotetaan THL/HyvisSADe -yhteistyössä 

• Rajapinta- ja integraatiomäärittelyt 
– Ajanvarausasiakirjan CDA R2 –muodon määrittely (yhteistyössä HL7 

Finlandin ja SADeHyviksen kanssa): ajanvarauksista luotava 
”perustietopaketti”  

– HL7 v3 ajanvarausrajapintojen soveltamisohje / tarkennukset: 
ajanvarauspalvelujen liittäminen taustajärjestelmiin 

– Ajanvarauskutsut: siirtyminen ajanvarauspalveluihin esim. 
palveluhakemistoista, web-sivuilta tai  

– iCalendar-soveltamisohje (rajapinta kansalaisen kalenteriin) 

– Integraatioarkkitehtuuri, jossa kootaan eri rajapintojen  
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• kehittää SoTe-sektorille geneerinen malli, joka on yleistettävissä kaikkiin 
sähköiseen ajanvaraukseen sopiviin palveluihin  

• aikaansaada alueellisen moniajanvarauksen toiminnalliset ja tekniset 
määrittelyt 

• 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  

• suunnitella valtakunnallisen levittämisen toimintamalli ja sen edellyttämä 
hankintayhteistyö 

HyvisSADe -ajanvaraus ja palveluhallinta  
               Tavoitteet 



HyvisSADe - ajanvaraus ja palveluhallinta 
Tavoitteet 

• kehittää 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. 
 

• Kansalainen voi etsiä palvelua esimerkiksi kansallisesta 
palveluhakemistosta ja siirtyä suoraan hakemistosta valitsemaansa (toisen 
palveluntuottajan) palveluun, jolloin siirtymisen yhteydessä pitää tietää ja 
välittää tietoa alueelliseen ajanvarauspalveluun.  

• Kyseessä on palvelukohtainen asiakkaan yksittäisen palvelun hallintaan 
tarkoitettu (koosteinen) tietojärjestelmäpalvelu, joka tukee hoitoon 
hakeutumista ja hoidon toteuttamista sekä tähän prosessiin liittyviä 
valtuutuksia ja säännöstöjä. 



HyvisSADe -ajanvaraus –ja palveluhallinta 
Asiakaspolku 

• Asiakaspolku on asiakkaan tai asiakasryhmän tunnistetusta 
tietystä tarpeesta syntyvä palveluiden kokonaisuus, joka voi 
toteutua yli sektori- ja tuottajarajojen ja jonka toteuttamiseen 
voidaan luoda vakiintunut toimintamalli 

• Asiakastarpeen ylimmän tason yhteinen kansallinen luokittelu 
tarvitaan tukemaan yhdenvertaisten palveluiden suunnittelua 
ja vertailtavuutta (vrt. kansallinen tukiprojekti) 
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Asiakaspolun käyttötarkoitus 

• Asiakkaan ohjaaminen 
• Tietojärjestelmän ohjaaminen 

– Näytä ruudullani sitä, mikä minua nyt kiinnostaa 
• Ammattihenkilön ohjaaminen 

– Jatkopalveluiden varaaminen: Mitä on saatavilla tähän tarkoitukseen 
– Jatkosuunnitelman mallipohja 

• Alueellinen johtaminen 
– Palvelu-/hoitoprosessin, asiakasohjauksen ja hoitoratkaisujen sääntöjen 

kehittäminen 
– Virtaustehokkuuden pullokaulat – palaute osaprosesseille 
– Palvelujärjestelmän säätö 

 
(Lähde: Pirkko Kortekangas, 2014) 



HyvisSADe -ajanvaraus –ja palveluhallinta 
Asiakastarve 

• Palvelujärjestelmä ei pysty etukäteen 
määräämään yksilön asiakaspolun todellista 
kulkua, mutta sen tulee pystyä resursoimaan 
omaan vastuuseensa kuuluvien palveluiden 
saatavuus  
– Suunnittelu edellyttää tarpeiden segmentointia   
– 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  



Asiakas hakee alueellisia palveluita  



HyvisSADe - ajanvaraus –ja palveluhallinta 
Ominaisuudet 

Ajanvaraustoimenpiteet 
– vapaiden katselu 

– vapaiden haku 

– kalenterivaraus 

– tarjotun vastaanottaminen 

– tarjotusta kieltäytyminen 

– peruminen 

– siirtäminen 

– moniajanvaraus 

– sarja-ajanvaraus 

Ajanvaraustietojen katselu 
– varatut katselu 

– varatut haku 

– palvelun varatut 

 

Ajat varattavaksi / varausten käsittely 
– merkitseminen / tarjoaminen nimetylle 

– merkitseminen kenelle tahansa 

– asettaminen hoito- ja palvelupolulle 

– alustava varaus 

– ajan tarjoaminen (alustavasti varatun) 

– 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 



Ajanvarauksen hallinta 



Hoitoonohjauksen hallinta 



Mitä terveydenhuollon aikoja pystyy 
varaamaan itse? 

• Mitä alueellisesti tai organisaatioittain on mahdollistettu 
• esim: 
 - Laboratorio-, röntgenajat 
 - lääkärinajat 
 - terveydenhoitajalle, suuhygienistille, sairaanhoitajalle 
 -  fysioterapeutille, haava- , diabetes- ja muistihoitajalle 
 - Ryhmä- ja sarja-ajanvaraus perus- ja erikoissairaanhoitoon 
 Lisäksi yksittäiset ja moniajanvaraukset 
 perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon 
 
• Tavoitteena on, että asiakas pystyy siirtämään ja perumaan jo 

tekemiään ajanvarauksia eli hoitamaan koko ajanvarausprosessin. 
Ammattilaiselle tulee tieto ajanvarauksen muutoksista ja esim. 
perumisen syistä. 

 



Mitä hyötyä ajanvarauspalveluista on? 

• Saa yhteyden ammattilaiseen 
helposti esim. riskitestin 
tuloksen perusteella 

• Varhaisessa vaiheessa todettu 
riski ja terveyttä ylläpitävät ja 
korjaavat toimenpiteet 
ehkäisevät mahdollisen 
lopullisen sairastumisen esim. 
diabetekseen. 

• Asiointi ei ole riippuvainen 
puhelintunneista tai 
toimistoajoista.  Aikaa 
(työaikaa) säästyy, jos tekee 
ajanvaraustoimenpiteet itse 
vapaa-aikana.  

 

 



Mitä hyötyä sähköisestä ajanvarauksesta on 
ammattilaiselle? 

• Työskentely tehostuu ja 

työn hallittavuus lisääntyy  

• Työaikaa vapautuu 

muihin tehtäviin 

• Ajanvaraukseen 

käytettävän työajan 

säästö 

• Minimoidaan 

käyttämättömät ajat ja 

aikojen siirtämisen tarve 



Ville Valtimotautiriski- case 

• Ville teki kansallisen 
riskitestin 
(Omahoitopolut.fi), sai 
korkean pistemäärän 
tulokseksi ja tiedon 
kohonneesta riskistä 
sairastua diabetekseen 

• Ville ohjataan kansallisesta 
palvelusta Hyvikseen 

• Alueellisen 
palveluohjaimen avulla 
Villeä ohjataan varaamaan 
aika ammattilaiselle 
hoidontarpeen arviointiin 
ja jatkotutkimuksiin 



Asiointiin ohjaus 



Palveluiden tuotantomalli ja 
palveluiden tuotannosta vastaavat 

toimijat 
 



Hallintamalli 

• RACI malli määrittelee yhdessä sopimuksien ja 
hallintamallin kanssa osapuolien väliset vastuut 

• Hankinnan aikainen malli luotu yhteistyössä KL-
Kuntahankintojen ja Kuntaliiton kanssa, SADe sote 
hankkeessa jatkokehitys (rahoitus- ja 
hallintamallit) 

• Hankintayksikkö KL-Kuntahankinnat, Hallinnoija ja 
kehityksestä vastaava Medi-IT Oy, Toteuttaja Solita 
Oy 

 



Miten saat palvelun käyttöösi? 

• Ei Medi-IT:n kautta liittyvä kunta tai kuntayhtymä 

– Tekee liittymissitoumuksen Kuntahankinnoille puitesopimukseen liittymisestä 
(kuntahankinnat.fi/sopimukset) 

– Tekee sopimuksen sidosryhmätoimittajan kanssa ratkaisun käyttöönotosta 

– Tekee toimitussopimukset ja palvelusopimukset ratkaisun toimittajan kanssa 

 

• Medi-IT:n kautta liittyvä (Hyvistä käyttävä tai Hyvikseen liittyvä alue) 

– Puitesopimuksen kautta:  

• Tekee ratkaisun käyttöönotosta toimitussopimuksen Medi-IT:n kanssa 

• Tekee ylläpito-, tuki- ja palvelusopimuksen Medi-IT:n kanssa 

 

 

Tavoitteena on yhteisen hallintamallin avulla pitää ratkaisu kansallisen 
määrittelyn mukaisena ja välttää useiden eri versioiden syntymistä! 



Käyttöönotossa huomioitavaa 

• Palveluhakemistotietojen kokoaminen/siirtäminen 
palveluhallinnalle 

• Alustan palvelut  

• Integraatiokustannukset kolmansien osapuolien järjestelmiin 

• Muutoksenhallinta 

– Kansalaista ohjataan oikeasti digitaalisen asiakaspolun 
säännöstön mukaisesti 

– Ammattilaisten työnkuvan muutokset 

– Työprosessien muutokset 

 



Milestones 2015 

• Alueellisen levittämissuunnitelman viimeistely 

• Hallinta- ja rahoitusmallien julkaiseminen (kansallinen 
yhteistyö)  

• Kansallisen levittämisen suunnittelu (huomioiden kansallinen 
sotetietostrategia) 

• Käyttöönottoa tukevien materiaalien tuottaminen 

• Palveluiden markkinointi  
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