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1 Taustaa ja lähtökohtia

• SNOMED CT on kansainvälisen yhdistyksen IHTSDO (International Health Terminology Standards Development 

Organization - myös ”SNOMED International”) ylläpitämä lääketieteen ja terveydenhuollon terminologinen 

järjestelmä (referenssiterminologia, reference terminology)

– Yhdistyksen jäsenet ovat ministeriöitä tai niiden valtuuttamia kansallisesta tietoinfrastruktuurista vastaavia 

organisaatioita

– Maaliskuussa 2018 jäseninä on 31 maata, viimeisin 3/2018 Argentiina. Mukana muut Pohjoismaat paitsi Suomi ja muut 

Baltian maat paitsi Liettua.
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1 Taustaa ja lähtökohtia

• SNOMED CT käyttöoikeuden saa liittymällä IHTSDO yhdistyksen jäseneksi, hyväksymällä sen 
säännöt ja maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. 

• Yhdistys edellyttää, että kussakin maassa on alueellaan koordinaatiosta vastaava SNOMED CT 
National Release Center (NRC). IHTSDO:n kannalta jäsen on STM ja sen valtuuttamana THL voi 
toimia NRC:na.

– IHTSDO:n vaatimukset NRC toiminnalle ovat väljät: minimimalli on yhteyshenkilö, joka huolehtii kyseisen 
maan käyttäjien hallinnoinnista.

• Suomelle jäsenmaksu on noin 59 000 €/vuosi (71 882 USD). Liittymismaksu on saman suuruinen.

– Jäsenmaksu kattaa kaikkien maassa toimivien organisaatioiden SNOMED CT käyttöoikeudet. 
Maajäsenyyteen perustuva käyttöoikeus ei kata vientitoimintaa harjoittavien yritysten toimintaa siltä osin kun 
se tapahtuu Suomen ulkopuolella.
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1 Taustaa ja lähtökohtia

• SNOMED CT esittely: www.ihtsdo.org, itse terminologiaan / yksittäisiin termeihin on pääsy 
osoitteessa: http://browser.ihtsdotools.org/

• Keskeisiä SNOMED CT käsitteitä ja osia toteutuksessa:

– Ennalta määritellyt käsitteet (”precoordinated concepts”), esim: NLM:n kehittämä CORE Problem list, 
Australiassa kehitetty General / Family Practice subset, kliinisen patologian subsetit (useassa maassa) jne. 
Nämä ovat ”teemakohtaisia” käsitteiden osajoukkoja.

– Yhdistelmäkäsitteet (”postcoordinated concepts”): SNOMED CT:n avulla voidaan toteuttaa tarvittavia 
yhdistelmäkäsitteitä liittämällä SNOMED peruskäsitteitä ja/ tai ennalta määriteltyjä käsitteitä toisiinsa. 

– Vastaavuusjoukot (”map reference sets”), esim SNOMED CT  ICD-10,  ICD-O3,  ICPC-2, SNOMED 2/3 
 SNOMED CT
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1 Taustaa ja lähtökohtia

• SNOMED CT on tarkoitettu tiedon rakenteistamiseen kertomusjärjestelmissä

– Ennalta määriteltyjä käsitteitä käytetään kuvaamaan vaikkapa hoitotoimenpiteiden kohteena olevia ongelmia 
(oireet, tilat, diagnoosit jne) tai patologis-anatomisten diagnoosien luokituksena

– SNOMED CT on tapa kuvata potilastieto niin tarkasti kuin tarvitaan potilaan hoidon dokumentoinnissa  ICD-
10 ja myöhemmin ICD-11 tai ICPC-2/3 ovat tiedon ”toisiokäyttöön” (tilastokäyttöön) soveltuvia luokituksia

– SNOMED CT on sisältönä useissa kansainvälisissä ja Suomessakin käytössä olevissa standardeissa, joilla 
tähdätään tietojärjestelmien yhteiskäyttöön ja tietojen siirtoon organisaatioista toiseen (esim HL7, FHIR)

• Useassa maassa on käynnissä SNOMED CT vaiheittainen käyttöönotto, esimerkkejä

– NHS päättänyt luopua Read / Clinical Terminology Version 3:sta (CTV3) SNOMEDin hyväksi

– Ruotsin ja Tanskan isot panostukset osana th:n kansallista tietoinfrastruktuuria

– Australian esimerkit (kts. Socialstyrelsen matkaraportti)

– Epic ja sen kaltaisissa kansainvälisissä potilastietojärjestelmissä on valmiudet hyödyntää SNOMED CT:ta
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1 Taustaa ja lähtökohtia

• SNOMED CT sisältää paljon myös muita kuin lääketieteellisiä käsitteitä (esim. hoitotyö, 
sosiaalihuolto, tukipalvelut, ammattinimikkeet jne)

– Käyttöönotto muissa maissa ei yleensä / koskaan ole kaiken kattava tai koske kaikkia aihealueita

– Kansalliset luokitukset usein säilyvät käytössä, erityisesti ICD-10, ICPC-2 tyyppiset tilastollisen toisiokäytön 
luokitukset

• SNOMED CT suunnitelmia on ollut Suomessa eri tahoilla useamman vuoden ajan. Suunnitelmia 
on ollut mm kansallisen tietoarkkitehtuurin kehittämistyössä, uusien potilasjärjestelmien 
käyttöönotossa, patologian laboratorioiden yhteistyössä ja biopankkitoiminnassa

• Tämä esitys perustuu mm. THL:n aikaisempaan valmisteluun ml. osallistuminen ASSESS CT 
nimiseen EU-hankkeeseen 2015, kts seuraava sivu. Suositukset on otettu huomioon 
valmistelussa.
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1 Taustaa: ASSESS CT EU-hankkeen suositukset
(http://assess-ct.eu/fileadmin/assess_ct/final_brochure/assessct_final_brochure.pdf)

• 1. Any decision about the adoption and role of terminological resources, including SNOMED CT, must be part of a 

wider, coherent and priority-driven strategy for optimising the benefits of semantic interoperability in health data, 

and of the overarching eHealth strategy of the European Union and its Member States. (check!)

• 2. SNOMED CT is the best available core reference terminology for cross-border, national and regional eHealth 

deployments in Europe. (check!)

• 3. SNOMED CT should be part of an ecosystem of terminologies, including international aggregation 

terminologies (e.g., the WHO Family of Classifications) and user interface terminologies, which address 

multilingualism in Europe and clinical communication through multidisciplinary professional language and lay 

language. (check!)

• 4. The adoption of SNOMED CT should be realised incrementally rather than all at once, by developing 

terminology subsets that address the interoperability requirements for priority use cases, and expanding these 

sets over a of number years. (check!)

• 5. Mechanisms should be established to facilitate and co-ordinate European Member State co-operation on 

terminology and semantic interoperability, including common areas of governance across national terminology 

centres, eHealth competence centres (or equivalent national bodies). (check?)
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2 Yhteenveto SNOMED CT strategiasta

Strateginen tavoite on tukea ‘SOTE tieto hyötykäyttöön’ -strategiaa erityisesti vakioimalla potilaiden ja 

ammattilaisten yhteisiä käsitteitä ja hoidon laatuseurannassa tarvittavia kriittisiä tietoja luomalla

kansalliset käsitteistöt perustuen kansainvälisessä käytössä olevaan SNOMED CT järjestelmään

Tavoitteen toteuttamiseksi ensimmäisessä vaiheessa…

1) … vuoden 2019 aikana otetaan käyttöön yhteinen potilaan ongelmia kuvaava käsitteistö 

käytettäväksi kansalaisten asiointi- ja potilastietojärjestelmissä

2) … vuoden 2020 loppuun mennessä otetaan käyttöön ensimmäinen vaihe patologian 

laboratorioiden vakioterminologiasta

3) … alkuvuoden 2019 aikana käynnistetään SNOMED CT NRC toiminta ml. asiantuntija- ja 

koulutuspalvelut

Jäsenyys ja veloitukseton SNOMED CT käyttöoikeus voisivat toteutua vuoden 2018 kuluessa?
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2 Yhteenveto SNOMED CT strategiasta

Tärkeimmät linjaukset ja toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

• Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain valitsemalla kuhunkin hankkeeseen ajankohtainen joukko 
käsitteitä, jolla on riittävän lyhyellä aikavälillä odotettavissa hyötyjä. Itse kehittämistyö 
organisoidaan projekteiksi.

• Käyttöönottoprojekteissa otetaan kehittämisen lähtökohdaksi muissa maissa kehitettyjä 
määrittelyjä. Näin vähennetään työmääriä myös ylläpidossa ja parannetaan lopputuloksen laatua.

• Tarvittava lääketieteellinen asiantuntemus varmistetaan pitkän aikavälin sopimuksilla 
vakiintuneiden  toimijoiden kanssa. Toimintaan varataan riittävä valtion rahoitus.

• SNOMED CT toiminta integroidaan osaksi THL OPER yksikön Koodistopalvelu –tiimin toimintaa. 
THL OPER Koodistopalvelu toimii kansallisena jakelukeskuksena IHTSDO:n ja käyttäjien 
suuntaan.

10



3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt

• Tässä kuvatut SNOMED CT käyttötavat perustuvat ASSESS CT hankkeen perusteella 
jatkettuihin yksityiskohtaisiin tarpeiden kartoitukseen

• Alla esitetyt käyttökohteet eivät ole tyhjentävä luettelo SNOMED CT käyttötavoista – pikemminkin 
pyrkimys on luetteloida tarpeeksi hyötyjä, jotta päätös maajäsenyydestä voidaan tehdä

– Käyttökohteet on pyritty valitsemaan sen mukaan, että kohteet perustuvat mahdollisimman konkreettiseen 
tarpeeseen ja ne ovat valitulla lähestymistavalla toteutuskelpoiset

• Alustava lista tärkeimmistä käyttö- ja kehittämiskohteista:

– Yhteinen patologian terminologia

– Yhteinen potilasongelmien terminologia

– Uusien potilastietojärjestelmien ominaisuuksien hyödyntäminen

– Kansallisen tietoarkkitehtuurin ja Kanta-sovellusten käsitteistö
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.1 Patologian käsitteistö

• Patologian laboratorioiden käsitteistön yhdenmukaistaminen SNOMED CT avulla 
nousi kartoituksessa selvästi tärkeimmäksi käyttökohteeksi, jolla on laajalti 
vaikutuksia tehostamaan tietojen toisiokäyttöä

• Haastattelujen perusteella nykytilanne on epätyydyttävä – tämä koskee erityisesti 
patologin tuottama tietoa kudos-, solu- yms. näytteiden histologisesta löydöksestä 
(nk. patologis-anatominen diagnoosi, PAD)

– PAD:t on luokiteltu Suomessa käyttäen vanhaa SNOMED luokitusta, josta jokaisessa 
laboratoriossa on a) erilainen versio luokituksesta, b) erilaiset käytännöt siitä mitä tietoa 
PAD:sta on luokiteltu ja mikä on jätetty vapaamuotoiseksi, täydentäväksi tekstiksi 
(nykytilanteen ongelma kuvattu tarkemmin erillisessä dokumentissa)
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.1 Patologian käsitteistö 

• PAD tiedon yhtenäisestä ja ajantasaisesta luokittelusta hyötyisi haastattelujen perusteella ainakin 
a) potilas- ja tautiryhmäkohtaiset laaturekisterit, b) biopankkitoiminnot (ml. näytearkistohaut) ja c) 
kliininen tutkimustyö, joka tähtää hoidon laadunvarmistukseen ja uusien hoitojen kehittämiseen

– Patologian diagnoosit ovat yksi täsmällisimpiä tietoja kuvaamaan potilaan ongelmaa. Tämä koskee erityisesti 
syöpäpotilaita, joilla kaikilla diagnostiikka ja hoito perustuu PAD:hen, mutta myös useita muita tärkeitä 
potilasryhmiä

• Patologian käsitteistössä tarvitaan PAD:n lisäksi muitakin vakioituja termejä, esim.

– Näytteiden laatu (ohutneulabiopsia, kirurginen preparaatti, askites-neste jne)

– Patologin löydökset / havainnot (mitä patologi ”näkee” näytteessä)

– Mappaustaulut esim. SNOMED CT  ICD-O-3 (=Suomen syöpärekisterin käyttämä luokitus)

• Patologian käsitteistön pohjana voisi toimia jonkin maan valmis käsitteistö ja IHTSDO:n tarjoamat 
mappaustaulut (SNOMED versio 2&3  SNOMED CT, ICD-O-3)

• Lähestymistapa valitaan ja tarkempi projektisuunnitelma valitaan patologian vaihe 1 projektissa

13



3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.1 Patologian käsitteistö

• Hyödyt

– Nykyisin käytössä oleva (laboratoriokohtaisesti vaihteleva) luokitus on SNOMED versio 2. 
SNOMED CT käyttöönotolla vältetään nykyinen kyseenalainen tilanne, jossa SNOMED 
käyttöoikeus ei ole kuin 1-2 laboratoriolla – saadaan käyttöoikeus kaikille laboratorioille

– Patologian terminologian ja koodiston yhtenäistäminen ainakin PAD:n osalta on perustason 
korjaus, jonka jälkeen vasta on mahdollista realisoida esim. biopankkien ja eri 
syöpäpotilasryhmien laaturekisterien hyödyt potilaille ja hoitokäytäntöjen kehittäjille

– PAD koodauksen ryhdistämisellä autetaan huomattavasti Suomen syöpärekisterin toimintaa ja 
vähennetään nykyistä uudelleen koodaustyötä

– Taloudellinen hyöty on välttää laboratoriokohtaiset SNOMED lisenssimaksut (20+ 
laboratoriota, noin 3 300 e/v/laboratorio (1650 e per laboratorio ja tietojärjestelmä = n 66 000 
e/v). Suomen syöpärekisterin työmäärän vähenemisen kustannusvaikutus voi olla luokkaa 10 
000 - 20 000 e/v.
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.2 Potilasongelmien yhteinen luokitus

• Potilaan ongelmatietoa tarvitaan potilaan hoidossa, dokumentoinnissa ja tietojärjestelmissä 
useaan eri käyttötarkoitukseen kuvaamaan mm.

– Potilaan kokema ongelmaa (oiretta tms), johon potilas hakee tietoa esim. asiointijärjestelmässä

– Palveluun käytön aiheuttavaa ongelmaa, hoitokäynnin tai hoitojakson syytä

– Hoitoepisodin aikaista ongelmaa, johon työ ja resurssien käyttö kohdistuu (myös ”diagnoosi”, kun perussyy on 
lääketieteellinen)

• Hoitavan lääkärin perusajatteluun kuuluu, että potilasta hoidettaessa ja hoitoa dokumentoidessa 
erilaiset anamneesi/kliiniset löydös/tutkimus- ja hoitotiedot/ suunnitelma-/seurantatiedot liitetään 
tunnistettuihin ongelmiin (POMR, Problem Oriented Medical Record – joka oli pohjana jo 
paperimuotoisen jatkuvan sairauskertomuksen kehittämisessä 1970-luvulla, ajurina ylil Paul 
Grönroos, Joensuun KS, Tampereen KS/TAYS).

• POMR on taustalla myös SOAP mallissa (esim HL7), eri sairaanhoitopiirien ”vaivatunnus”, 
”hoidettu ongelma” yms. malleissa, erilaisissa tuotteistuksissa
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.2 Potilasongelmien yhteinen luokitus

• Terveydenhuollon ongelmakeskeisyyden takia ongelmien yhdenmukainen määrittely 
on perusta järjestelmäriippumattomalle, potilaskeskeiselle dokumentoinnille

• National Library of Medicine (NLM) on kehittänyt alun perin muutaman arvostetun 
yliopistosairaalan kanssa ”The Clinical Observations Recordings and Encoding 
(CORE) Problem List” nimisen SNOMED CT käsitteiden ja koodien joukon. 

– Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella määrittelystä on julkaistu vuodesta 2009 lähtien joka
vuosi uusi vuosiversio.

• Osana THL:n SNOMED CT valmisteluprojektia NLM:n CORE Problem määritys on 
arvioitu ja alustavasti arvioitu, että sen perusteella voisi olla järkevää kehittää
kansallinen määritys
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.2 Potilasongelmien yhteinen luokitus

• Yhteinen potilasongelmia kuvaava terminologia voisi olla aidosti potilaslähtöinen 
sikäli että se …

– olisi yhteinen potilaalle, lääkärille ja sairaanhoitajalle

– ei olisi diagnoosilähtöinen vaan sisältäisi vaikkapa oireita ja tunnistettujen ennaltaehkäisyn 
kohteena olevia terveysongelmia

– ei olisi sidottu mihinkään tilastoluokitukseen (ICD-10 tai ICPC-2)

• Mutta ongelmien käsiteluettelo olisi …

– muunnettavissa ICD-10 tai ICD-11 diagnoosikoodeiksi kun tilastoidaan episodin/ kontaktin 
lääketieteellisiä diagnooseja

– muunnettavissa ICPC-2 kontaktin syykoodeiksi kun tilastoidaan esim. avoterveydenhuollon 
lääkäri ja hoitajakäynnin syitä
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.2 Potilasongelmien yhteinen käsitteistö

• Hyödyt potilasongelmien yhteisestä käsitemäärityksestä ja terminologiasta:

– Yhteinen ongelmakäsitteistö muodostaisi yhtenäisen rakenteen kertomukseen (nyt erilaisia ongelma / vaiva-
yms. luokituksia kehitetty organisaatio- ja järjestelmäkohtaisesti)

– Yhteinen ongelma –luettelo mahdollistaisi ”yhteisen kielen” potilaille, lääkäreille ja hoitajille sille mitä ongelmia 
milläkin kontaktilla hoidetaan ja mihin ongelmiin kullakin toimenpiteellä/ aktiviteetilla pyritään vaikuttamaan

– Arkiajatteluun ankkuroitu ongelmaluettelo mahdollistaa algoritmipohjaisen ja siten nykyistä laadukkaamman 
muunnoksen kansallisessa tilastoinnissa ja benchmarking-toiminnassa käytettyihin luokituksiin

– Ongelmaluettelon lähtökohta NLM CORE Problem käsitteistö tulisi heti käyttöön ODA- ja Terveyskylä-
sovelluksissa sekä näiden integraatiossa potilastietojärjestelmiin (ensin ehkä Epic) ja Kanta omatietovaranto –
sovelluksiin

– Yhteinen ongelmakäsitteistö voisi toimia soveltuvin osin myös yhteisenä ongelmatunnuksena läpi hoitoketjujen 
ja mahdollisesti ainakin raportointikohteena maakuntamalliin kuuluvassa järjestämisvastuu/palveluntuottajien 
toiminnan seurannassa
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.3 SNOMED CT käyttö potilastietojärjestelmissä

• SNOMED CT käyttö uusissa potilastietojärjestelmissä

– SNOMED CT valmisteluhankeessa on analysoitu yhtä kansainvälistä tietojärjestelmää ja sen tapaa käyttää 
SNOMED CT:ta 

– Tässä järjestelmässä on oma mastertietokantansa (”konfiguraatiotietokanta”), jossa on omat järjestelmän 
sisäiset tietoalkioiden kuvaukset. Tietoalkioissa on mappaukset referenssiterminologioihin ml SNOMED CT.

– SNOMED CT käyttö liittyy tietojen tuontiin muista tietojärjestelmistä ja Epic tietojen toimittamiseen muihin 
tietojärjestelmiin osa toimittajan tätä varten toimittamaa järjestelmäalustaa

– Esim Pohjois-Amerikassa on käytössä suurella osalla potilastietojärjestelmän käyttäjiä Intelligent Medical 
Objects yhtiön toimittamat mäppäyskannat (IMO sisäinen käsite  ICD-10CM ja ICD-9CM IMO sisäinen 
käsite  SNOMED CT). Huomattavin poikkeus IMO käyttöön on Kaiser Permanente, jolla on käytössään 
omat sisäiset termit.

• SNOMED CT hyödyt

– Sen jälkeen kun käytössä on SNOMED CT käyttöoikeus, niin päästään selvittämään tarkemmin SNOMED CT 
käytön hyötyjä ja toteuttamaan esim Epic järjestelmän integraatiota ODA ja Virtuaalisairaala sovelluksiin.
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.3 SNOMED CT osana kansallista tietoinfrastruktuuria

• SNOMED CT käyttäminen osana kansallisia referenssimäärityksiä

– Kehitettäessä kokonaan uusia määrityksiä, niin SNOMED CT voisi tapauskohtaisesti tarjota 
hyvän pohjan tehdä sisältömäärityksiä

– Jo olemassa oleviin määrityksiä (koodistoja) ei lähdetä muuttamaan – korkeintaan 
erityistarkoituksia varten kehitetään referenssi mäppäysmääritykset olemassa oleva koodisto 
 SNOMED CT

• Kanta –tietojärjestelmät

– CORE potilaiden ongelmia koskevat käsitemääritykset harkitaan käyttöönotettavaksi osana 
ODA / Terveyskylä sovellusten tietojen käyttöä

– Toinen harkinnan kohde voi olla lääkitystietojen kansalliset referenssimääritykset

– Erilaisissa muissakin kohteissa kannattanee selvittää löytyisikö SNOMED CT ennalta 
määritellyistä käsitejoukoista valmiita lähtökohtia
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3 SNOMED CT käyttötavat ja hyödyt
3.4 SNOMED CT osana kansallista tietoinfrastruktuuria

• Hyödyt SNOMED CT käytöstä kansallisen tietoinfrastruktuuriin kuuluvissa 
määrittelyissä

– Määrittelyyn kuluva työmäärä vähenisi ja työn lopputuloksen laatu paranisi kun lähtökohdaksi 
otetaan muiden tekemä työ

– Mahdollisuudet paranisivat ylikansalliseen tietojen yhteiskäyttöön esim. harvinaisten 
sairauksien yhteydessä
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4 SNOMED CT käyttöönoton ja käytön periaatteet
4.1 Suunnitelma SNOMED CT toiminnan resurssoinnista ja organisoinnista

• THL roolit

– Hallitsee prosessia: tarpeet, tarpeiden priorisointi, projektointi, alihankinnat (parhaalta 
asiantuntijalta) ja kokonaisuuden rahoitus (tai rahoituksen järjestäminen asiakassopimuksin)

• THL OPER Koodistopalvelu –tiimi

– Ajuri edellä kuvatulle prosessille

– Koodistopalvelin tai vastaava työväline ylläpitoon ja jakeluun

• Kustannus Oy Duodecim tai vastaava lääketieteellisen osaamisen kustantaja/kokoaja

– Pääsopimuskumppani SNOMED CT lääketieteellisten ja mahdollisesti hoitotyön osuuksien 
osalta (käyttäen muita osapuolia)

• Muut sisältöä tuottavat osapuolet

– Muun kuin lääketieteellisen käsitteistön / terminologian ylläpitoon tarvittava asiantuntemus 
hankitaan ko. alueen parhaiten osaavilta osapuolilta
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KIITOKSET!
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