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SNOMED CT – TILANNE SUOMESSA

• Suomi (STM/THL) hankkinut käyttöoikeudet Snomed CT 

käsitteistöön/terminologiaan, jota voidaan käyttää SOTE tiedon 

rakenteistamiseen ja välttää ”pyörän uudelleen keksimistä”

– Kaikille yrityksille ja yhteisöille Suomessa ilman eri veloitusta

– Tavoitteena tietojen siirto ja tietojen toisiokäytön tehostuminen – myös kansainvälinen 

yhteistyö ja tuotteiden markkinointi helpottuvat

• Kansallisten suositusten käyttöönotto on suunniteltu tapahtuvan vaiheittain 

perustuen esille nouseviin kentän tarpeisiin

• Ensimmäiseksi selvitellään (1) Potilaan ongelmalista- ja (2) Patologian 

luokitukset –määrityksiä

• Muut käyttötavat: eri maissa kehitettyjen valmiiden SNOMED CT 

määrityksien käyttö. 

• THL toimii jakelukeskuksena (NRC, National Release Center). SNOMED 

CT aineistot saa käyttöön solmimalla Affiliate Licence Agreementin. THL 

tiedottaa menettelytavasta marraskuun 2018 aikana.
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1 POTILAAN ONGELMALISTA

• Työkohteet
– Perehtyminen National Library of Medicine (NLM) CORE Problem list määrityksiin (tehty SNOMED CT 

valmistelun yhteydessä talven 2017-2018 kuluessa

– CORE Problem List paikallistaminen: “itsestään selvien” poistojen, muutosten ja lisäysten teko, kieliversio

– Ensimmäisen version kommentointikierrokset, työpajat palautteen keruuseen

– Arvion laatiminen jatkokehittämisestä, ehdotus jatkokehittämisen projektoinnista

– Jakeluversio THL:n sivuille kommentointia ja jatkokehittämistä varten

• Organisointi
– Johtoryhmä: THL TIPO johtoryhmä, raportointi SOTE tietoarkkituurin ohjausryhmälle

– Käyttäjien projektivastaava: Juha Muinonen HUS Tietohallinto, THL projektivastaava: Esa-Matti Tolppanen

– Työryhmä: Ilkka Kunnamo Duodecim, Peter Nyberg Duodecim, Viljami Hätönen, STM, Jari Numminen 

DigiSote, Aki Puustjärvi HUS-Terveyskylä, Antti Iivanainen Apotti, Jyrki Soikkeli Apotti ja projektivastaavat 

(kts yllä)

– Työpajoihin osallistujat kutsutaan laajasti UNA-taustaorganisaatioista ja muiden sellaisten organisaatioiden 

piiristä, joille asia ajankohtainen ja tarjolla on lopputulosta parantavaa asiantuntemusta



2 PATOLOGIAN LUOKITUKSET

• TAVOITTEET
– Yhtenäistää patologian laboratorioiden tuottamia rakenteisia 

tietoja ja sitä kautta helpottaa tietojen käytettävyyttä 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti biopankkitoiminnassa, 
potilas- ja tautikohtaisissa laaturekistereissä sekä 
tutkimustoiminnassa.

– Yksittäisen laboratorion näkökulmasta tavoitteena on lisäksi 
yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa SNOMED luokituksen ylläpitoa 
tietojärjestelmissä.

– Aikataulutavoitteena on esiselvitysprojektin käynnistys 8/2018 ja 
esiselvityksen valmistuminen 1/2019. Tämän jälkeen varsinainen 
kehittämisprojekti ja sen valmistuminen 12/2019. Tämän jälkeen 
vaiheittainen käyttöönotto patologian laboratorioissa ja 
patologian tietoja hyödyntävissä yksiköissä.
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TAUSTATIETOA

• International Health Terminology Standards Development 
Organization (IHTSDO)

• Systematized Nomenclature of Medicine- Clinical Terms 
(SNOMED CT) 

• Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)

• WHO – output koodistoja, luokittelevia/tilastollisia koodistoja:

• International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (ICD-10 ja ICD-O3) 

• International Classification of Primary Care, Second edition 
(ICPC-2)

• Hyviä linkkejä; THL:n sivut thl.fi/snomedct

• SNOMED CT Document Library:  http://snomed.org/doc

• SNOMED CT Browser: http://browser.ihtsdotools.org/
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TAUSTAA
LÄHDE: ESA-MATTI TOLPPANEN, THL

• Terveydenhuollon toiminnan päämäärä on ennalta ehkäistä ja ratkoa 

väestön ja yksittäisten potilaiden terveysongelmia sekä tarvittaessa 

auttaa potilasta elämään mahdollisimman täysipainoisesti 

terveysongelmien aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Kaikki 

toiminta pyörii ongelmien ympärillä…

• Terveydenhuolto on kaikki “ongelmanratkaisutoimintaa”. Selkeä, 

yhdenmukainen terveysongelmien käsitteistö edistää potilaiden, 

ammattilaisten ja tietojärjestelmien yhteistyötä ja yhteen toimimista!
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POTILAAN ONGELMA –KÄSITTEESTÄ
LÄHDE: ESA-MATTI TOLPPANEN, THL

• Potilaan ongelma (ja sen perusteella ongelmalista, Problem List) on potilaalle, lääkärille ja 

hoitajalle yhteinen käsite:

1. Potilaan oma kokemus oireesta, ”vaivasta” tms.

2. Omaolo (ODA), Virtuaalisairaala ja esim Apotti (Maisa) sovellusten käsite (= mihin oireeseen/tilaan pyritään 

tarjoamaan itsehoito-ohjeita?)

3. 116117 –puhelinpalvelun käsite (= mitä ratkotaan ammattilaisen avustamana?)

4. Päivystyksen potilasjärjestelmässä kontaktin syy (=miksi hoitoon hakeuduttiin?)

5. Avohoitokäyntien ja vuodeosastohoitojaksojen aikana tutkittujen ja hoidettujen ongelmien syy

6. Ongelma muodostaa ammattilaisen kertomusmerkintöjen perusrakenteen pohja. Ongelmiin liittyvät potilaan 

oireet ja muu anamneesi, kliiniset löydökset, suunnitelmat, seurantamerkinnät. Ongelmakeskeinen kertomus  

(POMR) on pohjana nykyisille kirjauskäytännöille kaikkialla maailmassa (kts seuraava kalvo).

7. Kun ammattilainen löytää lääketieteellisen perussyyn ongelmaan, sitä usein kutsutaan diagnoosiksi 

(alustava diagnoosi, hoitovalinnan pohjana oleva diagnoosi, lopullinen diagnoosi (usein perustuu patologin 

diagnoosiin!)

8. National Library of Medicine CORE Problem list on käsitejoukko potilaiden ongelmista. Siinä kukin käsite on 

koodattu käyttäen SNOMED CT:ta ja ne voidaan edelleen mapata tilastokäyttöä varten ICD-10 tai ICPC-2 

luokituksiksi
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POTILAAN TERVEYSONGELMA JA POTILASKERTOMUS
LÄHDE: ESA-MATTI TOLPPANEN, THL

• Nykyisten kertomuskäytäntöjen pohjana on 
Lawrence Weed nimisen kliinikon/tutkijan
kehittämistyö Problem Oriented Medical Record 
(POMR) mallin kanssa (kts. oheinen kuva)

• POMR on universaalissa käytössä oleva malli miten
potilastietoja kirjataan ja palvelun tuottaminen
järjestetään.

• Vaikeus on, että ongelmien (kts. kuva) sisältöä ei
ole yhteisesti sovittu / vakioitu

– Ongelmien määrittelyyn ei sovi ICD-10 eikä ICPC-
2, jotka on tehty toiminnan
raportointiin/analysointiin

• Ongelmalistan pitää olla yhteinen potilaalle, 
lääkärille ja hoitajalle

– Hoitajan ja lääkärin täytyy voida merkitä ja käsitellä
kertomukseen samoja ongelmia (=“tieto siitä mihin
ongelmaan liittyy mikäkin kontakti/toimenpide/ ym.)

• Vaikeuksia aiheuttaa käsite ‘diagnoosi’, joka on eri
asia kuin terveysongelma

– Diagnoosi on luokitus lääketieteellisistä
perussyistä, jotka aiheuttavat tai uhkaavat
aiheuttaa potilaalle terveysongelman

– Tavoitteena on löytää potilaan ongelmaan
mahdollisimman nopeasti sen aiheuttava syy - siis
“diagnoosin”
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POTILAAN TERVEYSONGELMA JA TIETOJÄRJESTELMÄT
LÄHDE: ESA-MATTI TOLPPANEN, THL

• Potilasongelma on erityisesti kansainvälistä
tarjontaa olevissa tietojärjestelmissä “syvälle” 
sisään rakennettu

• Esimerkki vieressä on Veterans 
Administration VistA –järjestelmän lääkärin
kojelauta (“dashboard”).

• POMR rakenteen sovellukset vaihtelevat
järjestelmästä toiseen

• Esim. Epic järjestelmässä potilasongelma on 
läpikäyvä tietoelementti

• Jos hoitoketjut halutaan hallintaan ja kehittää
niitä, niin yhteinen potilasongelmien
käsitteistö on tarpeen kaikissa
potilastietojärjestelmissä (potilaan ensi
kontaktin asiointisovelluksista aina
erikoissairaanhoidon osastojärjestelmiin
saakka.)

• Vaikeuksia aiheuttaa käsite ‘diagnoosi’, joka on eri
asia kuin terveysongelma

– Diagnoosi on luokitus lääketieteellisistä
perussyistä, jotka aiheuttavat tai uhkaavat
aiheuttaa potilaalle terveysongelman

– Tavoitteena on löytää potilaan ongelmaan
mahdollisimman nopeasti sen aiheuttava syy - siis
“diagnoosin”
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Esim. muistilistalla

kuhunkin ongelman

liittyvät suunnitelmat!



POTILAAN TERVEYSONGELMA JA TEKOÄLYYN PERUSTUVAT SOVELLUKSET

• Esimerkki AI käytön periaatteista

kun tekstinlouhinnalla

rakenteistetaan kertomuksen

palasia

• HL7 standardeissa myös

korostetaan yhteistä ‘problem list’ 

käyttöä käytettäessä tai 

siirrettäessä potilastietoja yli

hoitoyksikkörajojen.
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Kaaviokuva on esitelmästä ‘Generating Problem-Oriented Summary from Medical 

Records’, IBM Watson Health, Ching-Huei Tsou, 2016, Slideshare –palvelu)



ESIMERKKI
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SNOMED CT HYÖDYT - YLEISKUVA
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SNOMED CT – KOODISTOJEN ESPERANTO
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SNOMED CT RAKENTEESTA YLEISNÄKYMÄ
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TIETOJEN HAKU - ESIMERKKI
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ESIMERKKI AUSTRALIA PAKSUSUOLEN SYÖVÄN RAPORTOINNISTA – ¼ PÄÄNÄKYMÄ
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PAKUSUOLEN SYÖPÄ – YKSITYISKOHTA SMONED CT/LOINC ’SYMBIOOSI’
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KIITOKSIA – KYSYMYKSET?
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