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1) MIKÄ SNOMED CT ON? 



SNOMED CT

▪ Kansainvälinen terminologinen järjestelmä

▪ Sisältää lääketieteen termit ja mm. hoitotyön, palvelujen järjestämisen ja potilashallinnon 
termejä

– Ruotsissa käytetään jossakin määrin myös sosiaalihuollon tarpeisiin, SNOMED CT rakenne ja 
IHTSDO ”pelisäännöt” mahdollistavat maa- alue- ja laitoskohtaiset laajennukset

– Lisäinfoa: SNOMED Starter Guide

▪ SNOMED CT perusidea on kattaa kertomustietojen rakenteistamisen tarpeet --- ja kattaa 
näiden yksityiskohtaisten käsitteiden mappauksen tilastoluokituksiin (ICD perhe, ICPC jne)

▪ Perustuu kokonaan ”avoimen lähdekoodin” periaatteelle – ”jos teet jotakin SNOMED CT 
käsitteillä, niin jaa käsitteet ja termit muiden kehittäjien kanssa…”

▪ Hiljakseen leviävä ”liike” – yksi viimeisimmistä esimerkeistä on International Patient
Summary määrityksiä koskeva HL7 ja SNOMED Int’l yhteistyö: 
http://www.snomed.org/news-and-events/articles/hl7-snomed-international-patient-
summary-(1)
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SNOMED CT

▪ Kansainvälinen terveysviranomaisten yhdistys IHTSDO (International Health Terminology 
Standards Development Organisation) kehittää ja ylläpitää 

– Yhdistys käyttää viestinnässä myös nimeä SNOMED International

– Jäseninä 38 maata / terveysministeriöitä tai niiden valtuuttamia organisaatioita

▪ SNOMED CT:n käyttöoikeus on kaikilla IHTSDO yhdistyksen jäsenillä

– Koskee koko maata. Kaikki kehittämistyö tapahtuu avoimen lähdekoodin periaatteilla →
kansalliset laajennukset (mm. referenssimääritykset) ovat avoimia kaikille jäsenille. Kustannus 
Suomen käyttöoikeudelle noin 60 000 e/v

▪ IHTSDO edellyttää maajäseniltään oikeastaan vain National Release Center (NRC) –
toimintaa / toiminnan koordinointia kyseisessä maassa
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SNOMED CT peruskäsitteitä ruudussa 0

▪ SNOMED CT (SCT) kansainvälinen versio

– Käsitteet ja niihin liittyvät termit (concepts, terms). Jokaisella yksiselitteinen tunnus (riippumatta
kieliversiosta). Käsitteiden keskinäiset suhteet, muut ominaisuudet (kts. seuraava sivu)

– Osajoukot (subsets) – tiettyyn käyttötarkoitukseen tarkoitetut käsitteet, termit (esim. Potilaan
ongelmalista, Patologian topografia, morfologia ja disorder)

– Referenssijoukot (refsets, reference sets) – kahden tai useamman organisaation sopimus
yhteisestä osajoukosta, jota käytetään tietojen yhteiskäytössä

– Mappaukset – SNOMED CT ja toisen luokituksen väliset (koodi)vastaavuudet (SCT – ICD-O-3, 
SCT FP/GP Reference set → ICPC-2 jne., SCT Findings → ICD-10(CM))

▪ SNOMED CT jakelut

– SNOMED CT kansainvälinen versio (englanti, espanja)

– SNOMED CT maaversio (käännökset, esim Ruotsi ja Tanska)

– SNOMED CT kansalliset laajennukset (paikalliset lisäkäsitteet, osajoukot, mappausjoukot)

– Kansalliset laajennukset löytyvät osittain mlds-palvelimelta (kts alla), osittain maakohtaisten
SNOMED CT NRC sivuilta (esim NHS:n TRUD-palvelin, USA:n NLM UMLS-palvelin)
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SNOMED CT  Termi: Escherichia coli 

ruokamyrkytys

Käsite ID: 240335007

GI – kanava

ID: 122865005

Infektio

ID: 441862004Patol. prosessi

Escherichia coli

ID: 112283007 

Enterotoksinen E. coli 

ruokamyrkytys

ID: 240336008

Enterohemorraginen E. Coli 

ruokamyrkytys

ID: 122865005
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Bakteerin aiheuttama GI-kanavan

tulehdustauti

Käsite ID: 312121001

E. Coli aiheuttama infektio

Käsite ID: 71057007
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Bakteerin aiheuttama ruokamyrkytys

Käsite ID: 66107000
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SNOMED CT peruskäsitteitä ruudussa 0

▪ Esimerkki SNOMED CT loogisesta rakenteesta – käsitehierarkiat ja käsitteisiin liittyvät
attribuutit

alaraajan luu

reisiluu

luunmurtuma

reisiluun murtuma

Is a = hierarkiaa kuvaava atribuutti / 

“kuuluu joukkoon”

Finding site = attribuutti jolla liitetään

käsitteeseen lokalisaatio / “sijainti”alaraajan murtuma

Potilaskohtainen

tarkka käsite tuo

mukanaan

poimintoihin tai 

analytiikkaan

käytettäväksi kaikki

siihen liitetyt muut

käsitteet

Liite 1



SNOMED CT peruskäsitteitä ruudussa 0
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Esimerkkinä haku: ”Hae 

kaikki löydökset, joissa 

on hyvänlaatuinen 

kasvain (benign

neoplasm)”

Liite 1



SNOMED CT peruskäsitteitä ruudussa 0
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Samasta kannasta 

haku: ”Hae kaikki 

löydökset, joiden 

sijaintipaikka on 

munuainen”

Liite 1



2) SNOMED CT 
SUUNNITELMAT SUOMESSA



SNOMED CT SUOMESSA – ISO KUVA 1/3

▪ Suomi on IHTSDO täysivaltainen maajäsen 12.11.2018 lukien (IHTSDO:ssa on nyt 38 jäsentä)

▪ THL käynnistää SNOMED CT National Release Center (”jakelukeskus”) toiminnan osana OPER 

Koodistopalvelua vuoden 2019 aikana, projekti käynnistyi 8/2018, valmis 4/2019

▪ SNOMED CT:ta ei ainakaan toistaiseksi käännetä kokonaisuudessaan suomeksi, tehdään kansallisia 

laajennuksia kentältä tulevien tarpeiden mukaan

▪ Nyt menossa

– Patologian SNOMED standardointi SNOMED CT pohjalta

– Potilaan ongelmalistaa koskevan referenssimäärityksen laatiminen

– Esiselvitysten DL 3/2019. Kts. tarkemmin alla. Toteutukset alkavat 4/2019.
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SUUNNITELMAT SUOMESSA – ISO KUVA 2/3

▪ Tarkoitus on hyödyntää mahdollisimman paljon muualla tehtyä työtä

▪ Potilaan ongelmalista –käsitteistö

– Liikkeelle lähdetään tekemällä alustava määritys isojen yhdysvaltalaisten terveydenhuollon 
organisaatioiden tekemän pohjatyön perustalta laaditusta CORE Problem List –määrityksestä 

– National Library of Medicine (NLM) ylläpitää referenssimääritystä

▪ Patologian tietosisällöt

– Tarkoitus hyödyntää ulkomaisia valmiita määrityksiä. Selvityksen alla on myös Pohjoismainen 
yhteistyö.

▪ (Eräänlainen ”proof-of-concept” lähestymistavallemme on se, että meistä riippumatta Ruotsissa on 
myös käynnissä Patologian tietojen rakenteistaminen ja Potilaan ongelmalistan määrittely SNOMED 
CT avulla)
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SUUNNITELMAT SUOMESSA – ISO KUVA 3/3

▪ THL:n NRC tavoitteena on jatkuvan asiantuntemuksen, tuen ja koulutuksen järjestäminen 

käyttöönottaville organisaatioille

– Osa omana toimintana, osa alihankkijoiden ja osa yhteistyökumppanien kautta

▪ THL:n NRC suunnittelun osana tullaan järjestämään alkuvuoden 2019 aikana työpajoja monipuolisen 

näkemyksen ja osaamisen hyödyntämiseksi

▪ SNOMED CT 2019 seminaari pidettiin 28.3. – 29.3.2019

– Noin 100 osallistujaa

– Lisätietoja osoitteesta: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-

/event/4378987

▪ Lisätietoa osoitteesta https://www.thl.fi/snomedct
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MITEN SNOMED CT TYYPILLISESTI KÄYTETÄÄN?

▪ Case 1: Yksinkertaisesti vain kopioidaan uusia tietosisältöjä määriteltäessä SNOMED CT 
osajoukkoja

– Esimerkkinä: Suomen SNOMED CT käyttöönotossa Potilaan ongelmalista ja Patologian löydösluokitukset

– Kopioida voi vaikkei käyttäisi edes käsitetunnuksia (=koodeja)

▪ Case 2: Olemassa olevien luokitusten SNOMED CT mappaus ja hyödyntäminen
tilastoanalytiikassa

– Mapataan tietojärjestelmässä olemassa olevat luokat/luokkatunnukset/”koodit” SNOMED CT koodeiksi esim

käyttäen järjestelmän taustarekistereitä tai data dictionary osaa

– Järjestelmä käyttää operatiivisesti sisäisiä koodeja mutta poimintoja/ tilastokäsittelyä varten siirretään

SNOMED CT SNOMED CT koodit

– SNOMED CT koodituksen hyödyntäminen sanomaliikenteessa – vähän samaan tyyliin kuin meaningful 
use Medicare / Medicaid sopimusehtojen osana

▪ Case  3: SNOMED CT koodatun tiedon käyttö tietoaltaan ETL-osuudessa: Tietoaltaan sisäinen
standardikoodina SNOMED CT, jolloin päästään hyötymään hierarkia- ja muita attribuuttitietoja
poiminnoissa ja tilastonalytiikan ryhmittelyissä (perusjärjestelmiin ei tehdä mitään muutoksia)

17.4.2019 16



MITEN PEREHTYÄ SNOMED CT:HEN? 

▪ Perehdy ensin vähintään dokumenttiin SNOMED CT Starter Guide 
(https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCSTART/SNOMED+CT+Starter+Guide

▪ SNOMED CT selain: https://browser.ihtsdotools.org

▪ Malta ensin käydä läpi vähintäänkin materiaali, joka löytyy em. sivuston ‘Take a tour’ -napin
alta…

▪ Varmista, että osaat navigointilogiikan… (ja tarvittaessa myös varmista, että mukana on 
sisältöä ymmärtävä henkilö ;-).

▪ Paras opiskelutapa on SNOMED CT e-learning platform sivultolta
(https://elearning.ihtsdotools.org/) löytyvät oppimisaineistot, varsinkin ‘Foundation course’. 
Foundation course on ilmainen suomalaisille. Vaatii erillisen rekisteröinnin, kysyy mm 
laskutusosoitetta (ei tarvitse säikähtää, em kurssista ei tule laskua).

17.4.2019 17
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MISTÄ AINEISTOT SAA KÄYTTÖÖNSÄ?

▪ Suunnittelu yms. käyttöön browser.ihtsdotools.org selaimen tuottama tieto riittää pitkälle

– Vaativampaan kehittämistyöhön voi olla tarpeen ottaa käyttöön paikallisesti SNOMED CT 
määrittelyaineisto – helpottaa määrittelytyötä Patologian projektin kokemusten mukaan

▪ SNOMED CT määrittelyaineisto relaatiokantaan

– Ensin liitännäissopimus/-jäsenyys, haetaan mlds-palvelimen kautta

– Aineistot saa käyttöönsä mlds-palvelimelta kun käyttäjätunnus on kunnossa

– Määrittelyaineisto on käytännössä joukko SNOMED CT lataustiedostoja (csv-muodossa)

– Valmiit perl ja SQL –skriptit on saatavissa Githubista, esim. MySQL kantaa varten skriptit ja 
dokumentaatio: https://github.com/rorydavidson/SNOMED-CT-Database/tree/master/mysql-
loader-with-optimized-views

– (Eri tietokantaversioille on olemassa vastaavat sivut, mutta näyttävät olevan ilman MySQL sivuilta
löytyviä “optimoituja näkymiä”, ei tarkistettu)
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3) SNOMED CT ja Potilaan 
ongelmalista



3) SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA 

– Lähtökohtana kentän tarpeet / yhteydenotot: HUS, Apotti, ODA, Virtuaalisairaala

– Tarkemman selvittelyn kohteeksi otettiin NLM CORE Problem list, jonka eduiksi arvioitiin:

▪ Se on uskottava ammattilaisten silmissä: alkuperäinen kehitystyö on tehty mm Kaiser 

Permanentessa, Mayo klinikassa, Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard Medical 

Schoolissa, VA Health Care piirissä jne.

▪ Sopii Epic, OpenEHR ja vastaavien tietojärjestelmien tarvitseman potilaan ongelmalista -

määrityksen pohjaksi

▪ NLM CORE Problem list on arvion mukaan sopivan yksityiskohtainen (6 500 käsitettä), kattaa 

potilaan oireet sekä perus- sekä erikoissairaanhoidon ammattilaisten käsitteet

▪ Taustalla oleva SNOMED CT mahdollistaa monipuolisen toisiokäytön (poiminnat, tilastot) 

”sivutuotteena”

▪ Kansainvälisyys. Se on vapaasti saatavissa (kunhan käyttäjällä on SNOMED CT). Sitä 

kehitetään jatkuvasti.

▪ Suomessa on jo valmiiksi osaamista Kustannus Oy Duodecimin sanastojen 

kehittämisryhmässä (jonka piiristä aloite alun perin tuli ODA ja VS hankkeita varten)
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3) SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA 

▪ Esiselvitys 8/2018 – 3/2019

– Perustyö on valmis

– Johtopäätökset jatkon suhteen pitkälti suunniteltu

– Tietoaineisto tuli epäviralliseen kehittäjäjakeluun 3/2019

▪ Noin 6100 käsitettä, joista kustakin ammattilaistermi ja kansalaistermi

▪ Tutustuminen esim. osoitteesta http://www.ebmeds.org/meta/CPL_FIN.asp (valinnat: ”hae ”kaikki 
erikoisalat”, ”hae myös kansalaistermeistä”, ”hae myös synonyymeillä ja sukulaiskäsitteillä” ). Huom! 
Synonyymeja ei työstetty, erikoisalat ovat VAIN auditointia varten)

▪ Kansallisen potilaan ongelmalista määrityksen kehittäminen 4/2019 – 4/2020

– Alkaa tarvekartoituksella (suunnitelma olemassa olevien ratkaisujen huomioinnista osana 
kansallista referenssimääritystä)

– Tuotoksena valittuihin käyttötarkoituksiin sopiva referenssimääritys (kts alla)

– Tuloksena ensimmäinen yritys potilaan, sairaanhoitajan ja lääkärin yhteiseksi käsitteistöksi siitä 
”mitä tässä nyt yritetään hoitaa/mihin ongelmiin haetaan vastauksia”

http://www.ebmeds.org/meta/CPL_FIN.asp


3 SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA 
KÄYTTÖTARKOITUKSIA

▪ Ongelmien määrittely kansalaisten oma-asiointisovelluksissa / itsehoitosovellukset

▪ Potilaan ongelmalista potilaskertomusjärjestelmissä

▪ Käyttö tietämyksen rakenteistamisessa (esim. Duodecim päätöksenteon tukituotteissa)

EHKÄ JATKOSSA VOI OLLA MYÖS:

▪ Käynnin syy –luokitus (mappausten kautta → ICPC-2) etenkin perusterveydenhuollossa

▪ Hoidon syy -tietojen rakenteistaminen (mappausten kautta → ICD-10)

▪ Nykyisin käytössä olevissa hoitoketjusovelluksissa episodi- ”vaiva”- tai ”hoitoketju” -tunnusten 
korvaaminen

▪ Kela Kanta-järjestelmän rakenteistamisessa

▪ Käyttö palvelusuunnitelmissa: ”mihin ongelmaan palvelusuunnitelma tai sen osa liittyy?”
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3 SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA –
ONGELMAKESKEINEN POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN

▪ Lawrence L. Weed niminen kliinikko ja tutkija lanseerasi jo 70-luvulla ratkaisuksi ongelmakohtaisen 
kirjaamisen (Problem Oriented Medical Record) – tämä ajattelu on edelleen (lähes) jokaisen kliinikon 
päässä

– POMR:n takia Larry Weedia pidetään merkittävänä vaikuttajana nykyaikaisen lääketieteen synnyssä. Kun hän 
kuoli 2017, muistokirjoitus oli mm New York Times –lehdessä: 
https://www.nytimes.com/2017/06/21/science/obituary-lawrence-weed-dead-patient-information.html

▪ Potentiaalisesti suurin hyöty ongelmakeskeisestä kirjaamisesta olisi monisairaiden ikäihmisten hoito 
(jotka käyttävät resursseista >50%)

▪ Potilaan kohtaamistilanteessa hoidetaan tavallisesti vain osaa potilaan ”ongelmavalikoimasta”

▪ MUTTA: käyttötilanteessa hyödyllinen tieto hautautuu tekstimassaan yksittäisten kontaktien tai 
hoitojaksojen päiväkohtaisiin merkintöihin

https://www.nytimes.com/2017/06/21/science/obituary-lawrence-weed-dead-patient-information.html


3 SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA –
ONGELMAKESKEINEN POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN

▪ POMR on universaalissa käytössä oleva malli siitä 

miten potilastietoja kirjataan

▪ Vaikeus on se, 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

▪ Tietojärjestelmissä Suomessa ei ole ollut tukea

ongelmalistapohjaiselle kirjaamiselle (ja ajattelulle)

– Henkilötunnuksen, laitoksen / hoitavan

lääkärin/hoitajan, “tiedon tyypin” ja päivämäärän lisäksi

pitäisi löytyä potilaan ongelmalistan kohta. Tämä 

mahdollistaa tietojen filtteröinnin esim: “Näytä vain 

sydämen vajaatominta –ongelmaan liittyvät merkinnät”.

▪ 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.)

– Potilaan hoitoon sitoutumisen kannalta tärkeätä, että 

kaikkien osapuolten käsitys on sama siitä mitä nyt

hoidetaan.

▪ Sekaannusta aiheuttaa käsite ‘diagnoosi’, joka on 

eri käsite kuin potilaan ongelmalistan kohta

– Diagnoosi on luokitus lääketieteellisistä perussyistä, 

jotka aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa potilaalle

terveysongelman

– Tavoitteena on löytää potilaan ongelmaan

mahdollisimman nopeasti sen aiheuttava syy - siis

“diagnoosin”

– Mutta siis ongelmalista yksi kohta voi olla diagnoosi, 

mutta se voi myös olla toimenpide, oire, huolen aihe

jne. 
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3 SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA – TEKSTINLOUHINTA

25

▪ Esimerkki AI käytöstä: vaikka potilaan

kertomuksesta kaivettaisiinkin

tulevaisuudessa tekstinlouhinnan

avulla lääketieteellinen informaatio, 

niin louhinnan tulokset pitää kuitenkin

“mapata” yhteiseen käsitteistöön. 

Laajin yhteinen käsitteistö on 

SNOMED CT.

▪ HL7 CDA ja FHIR suosituksissa löytyy

myös ‘problem list’ –käsite

potilastietojen integointiin yli

hoitoyksikkörajojen. 

▪ Potilaan ongelmalistalla on tiivis

tarttumapinta myös palvelu-

/hoitosuunnitelmiin…

Kaaviokuva on esitelmästä ‘Generating Problem-Oriented Summary from Medical 

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



3 SNOMED CT POTILAAN ONGELMALISTA –
ONGELMAKESKEINEN POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN

▪ Käyttötavan hahmotusta

– Potilaan ongelmalista näkyy potilaan “dashboardissa”. Esim. vastaanotolla potilaan kanssa sovitaan kontaktin

alussa mihin ongelmaan aika käytetään. Em. “avainasiakkailla” ongelmalista on varsin staattinen – osa

asioista vain akutisoituu aika ajoin.

– Klikkaamalla ongelmalistan ao kohtaa näkyy vain po ongelmaan liittyvät merkinnät – muut saman käynnin

merkinnät näkyy “huomiotäppänä”, jota kliikkaamalla ne saa auki

– Käsittelyn alla olevan ongelman tietoja katsoessa voi vielä filtteröidä näkymää “tietotyypin” mukaan

(anamneesitiedot, kliiniset löydökset, suunnitelmat, lääkkeet, kuvantamistutkimukset, laboratoriotulokset jne)

– Kirjaaminen voisi myös tapahtua suoraan “auki olevaan” ongelmaan ilman eri ongelmakirjausta.

▪ Ongelmakeskeisen kirjaamisen tavoitteena on parantaa

– Potilaskertomusten rakenteen ja siten luettavuuden parantamiseen. Varmistaa, että tilanteeseen sopiva tieto

saadaan näkyville

– Parantaa tilastotietojen laatua – kone mappaa tarvittaviin tilastoluokituksiin

– Palvelee myös yli palvelun tarjoajien yksikkörajojen tapahtuvaa tietojen käyttöä (tietojen siirto palvelun

tuottajalta toiselle, Kanta-sovelluksissa sama ongelmalista.

– Linkittyy luontevasti palvelu-/hoitosuunnitelmaan
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LIITTEET
(SEURAAVIA SIVUJA EI KÄYTY LÄPI 
10.4.2019 TILAISUUDESSA)

17.4.2019 27Esityksen nimi / Tekijä



SNOMED CT konkreettiset 
käyttöönoton kohteet

Patologian tietojen vakiointi



SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET
PATOLOGIAN TIETOJEN VAKIOINTI

▪ Aloite on tullut patologeilta, onkologeilta sekä biopankkien ja laaturekisterien kanssa toimivilta

henkilöiltä. Taustalla on vuosia jatkunut keskustelu.

– Referenssimääritys patologian tuottamille PAD (Patologis-anatominen diagnoosi) ja muille 

rakenteisille tiedoilla (jälkimmäinen vain muutamassa esimerkki potilasryhmissä) 

– Näkökulma on etenkin laaturekisterien ja biopankkien tarpeet

▪ Sairaanhoitopiirien noin 80 potilasryhmää käsittelevissä laaturekistereissä suurin osa koskee

syöpäpotilaita. Kerättävien tietojen harmonisointi keskeinen haaste.

– Suunniteltavana on myös se millä prosessilla kehitetään ja “sertifioidaan” valtakunnalliseksi

referenssimääritykseksi

▪ Kartoituksen kohteena on yhteistyö Socialstyrelsenin ja Ruotsin Patologiyhdistyksen kanssa heidän 

vastaavan projektin tulosten hyödyntämiseksi
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SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET
PATOLOGIAN TIETOJEN VAKIOINTI

▪ Pääfokus on patologian laboratorioissa jo käytössä olevan SNOMED luokituksen vakiointi kansallisen 

referenssimäärityksen avulla

– Koskee nk. Topografia-, Morfologia- ja Disease- kentissä käytettyjä arvojoukkoja

– Pohjaksi otetaan SNOMED CT vastaavat Body Structure, Morphologic abnormality ja Disorder käsitejoukot

– Tekeminen on suunniteltu tehtäväksi osittain yhteistyönä ainakin tautikohtaisten laaturekisterien ja Suomen 

syöpärekisterin kanssa.

– Selvityksen kohteena on myös mahdollisuudet Pohjoismaiseen yhteistyöhön

▪ ”Taulukkotiedot” = muut rakenteiset tiedot kuin T, M tai D -kentät

– Levinneisyyteen, kasvaimen ”luonteeseen” liittyvät sellaiset tiedot, joilla tiedetään olevan vaikutusta potilaan 

ennusteeseen (muuten benchmarking ei ole mahdollista)

– Näistä tehdään muutamaa tautiryhmää koskien mallimääritykset käyttäen kansainvälisiä malleja

▪ Aikataulu: on aloitus 4/2019 ja valmistuminen 6/2020

▪ Tärkeimmät käyttöalueet ovat suunnitelman mukaan käyttö laaturekistereissä ja biopankkien 

hakupalveluissa

(Kts. luettelo laaturekistereistä seuraavassa kohdassa)



SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET

LAATUREKISTERIT, BENCHMARKING TOIMINTA

▪ 1. Eturauhassyöpä

▪ 2. Munuaisen syöpä

▪ 3. Ihosyöpä

▪ 4. Kolorektaalisyöpä

▪ 5. Rintasyöpä

▪ 6. Aivosyöpä

▪ 7. Gynekologiset syövät

▪ 8. Haimasyöpä

▪ 9. Hematologia: akuutit leukemiat

▪ 10. Hematologia: krooniset leukemiat

▪ 11. Hematologiat: muut leukemiat

▪ 12. Lasten ja nuorten onkologia

▪ 13. Lymfooma

▪ 14. Myelooma

▪ 15. Pään ja kaulan alueen syövät

▪ 16. Virtsarakon syöpä

▪ 17. Sarkooma

▪ 18. Vatsasyöpä

▪ 19. Keuhkosyöpä
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Olemassa olevat syöpäpotilaiden sairaalakohtaiset 

laaturekisterit (BCB Medical Oy)

• Kaikissa tautiryhmissä samanlainen tarve vakioida 

tietosisältöä



SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET
LAATUREKISTERIT, BENCHMARKING TOIMINTA

• Palvelun tuottajien suorituskyvyn vertailu edellyttää, että potilaan perustiedoissa on mukana ne tekijät, joiden 
tiedetään vaikuttavan ennusteeseen (laatuindikaattoriin), jotta voidaan analysoida organisaation toiminnan 
vaikutusta lopputulokseen

• Tällaisia ”sekoittavia tekijöitä” ovat mm.

• Ikä, sukupuoli, myötävaikuttavat sairaudet, kasvaimen ominaisuudet, levinneisyys jne. 

• Sekoittavat tekijät tulee olla samalla tavalla (käsite)määriteltyjä ja mieluiten samalla tavalla koodattuja kaikissa 
organisaatioissa

• Patologian tietojen lisäksi SNOMED CT sisältää vaihtelevan tasoisia määrityksiä käytettäväksi arvojoukkoina eri 
tarkoituksiin. Ei tarvitse kehittämisessä lähteä tyhjältä pöydältä - joku muukin on miettinyt asiaa

• Lisäksi määritysten kehittämisen ja ylläpidon kannalta on tärkeätä, että tautiryhmien ympärillä on kiinnostuneiden 
kliinikoiden verkostoja, joita voidaan käyttää määritysten kehittämisessä ja laadun varmistamisessa



OFF-TOPIC: SAIRAALOIDEN TAUTIRYHMÄKOHTAISET 
LAATUREKISTERIT 2018, MISSÄ TIEDON ANSIOKAS 
BENCHMARKING –TOIMINTA/PALVELUT? 
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Lähde: Lasse Lehtonen HUS - esitelmä ensimmäisessä 

kansallisessa laatukongressissa. THL 29.11.2018.



SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET
TIETOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI JA DATAN 
TOISIOKÄYTTÖ

▪ Ainakin ensi vaiheessa tehtävät suomalaiset sovellukset ovat SNOMED CT referenssimäärityksiä

= Käyttötarkoituksittain sovittuja YHTEISIÄ ”arvojoukkoja”. 

▪ Tietojärjestelmässä käytetään ko. järjestelmän sisäisiä luokituksia/arvojoukkoja

▪ Referenssimäärityksiä käytetään tietoja siirrettäessä järjestelmästä toiseen

– Kahden operatiivisen järjestelmän välillä tai operatiivinen järjestelmä → tietovarasto tms.

▪ Tietojärjestelmän tietokantaan kuuluva tietohakemisto (data dictionary tms) sisältää mappaustiedon: 

tietojärjestelmän sisäiset käsitteet/koodit → SNOMED CT käsitteet

▪ Tietojärjestelmien (esim Epic ja OpenEHR) tietohakemistossa on menetelmät mapata sisäiset 

käsitteet useaan vaihtoehtoiseen terminologiaan tai luokitukseen (ml SNOMED CT)

– Useissa jenkkijärjestelmissä käytetään käsitesisällön ja mappausten määrityksiin Intelligent Medical Objects 

Inc (IMO) tietoaineistotuotteita (https://www.e-imo.com/) – kts seuraava sivu

▪ Tämän päivän esimerkki tietosisältömäärityksestä on Koodistopalvelimeltakin löytyvä Ensihoidon 

tietosisältömääritys, jossa on mukana mappaus sisäisestä koodista SNOMED CT koodiin, kts. 

seuraava kuva
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https://www.e-imo.com/


SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET

TIETOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI JA DATAN 
TOISIOKÄYTTÖ

IMO tuottaa tietokannat mm Epiciin ja Cerner järjestelmiin, jotka mahdollistavat keskeistä 

SNOMED CT toiminnallisuutta (ja on ylipäätään syvälle sisältöön menevää infraa).

IMO tietokantaa vastaava pitäisi saada aikaiseksi Suomeen…



SNOMED CT konkreettiset käyttöönoton kohteet

Tietojärjestelmien integrointi ja datan toisiokäyttö
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Esimerkki tietohakemiston sisällöstä: Ensihoitotoimenpiteet / Elvytys 

defibrillaattorilla



SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET

TIETOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTI JA DATAN 
TOISIOKÄYTTÖ

▪ Datan toisiokäytössä SNOMED CT ”arvolupaus” on paremmat/ helpommin määriteltävät haut ja 

paremmat / helpommin määriteltävät tilastoanalyysit

▪ Tilastoanalytiikassa SNOMED CT käytetään tyypillisesti tietoaltaan populoinnin yhteydessä – luodaan 

SNOMED CT järjestelmään sisältyvien hierarkia- ja ominaisuustietojen avulla lisäkenttiä, joita voidaan 

käyttää raportoinnissa

▪ SNOMED CT rakenne mahdollistaa:

– Tiedon karkeistamisen sopivalla tasolle tilastoanalyyseissa (hierarkia)

– Monipuoliset, kattavat tietohaut ja tilastoanalyysit eri ominaisuuksien suhteen (hierarkia, 

moniulotteisuus)

– Synonyymien käytön koska samasta käsitteestä voi olla omat terminsä

– Tietojen yksiselitteisyys maa-, alue- ja yksikkökohtaisista rajoista riippumatta (SNOMED CT 

tunnisteiden  ”domainien” ja SNOMED lauserakenteiden kautta)
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SNOMED CT KONKREETTISET KÄYTTÖÖNOTON KOHTEET
MUUT KÄYTTÖKOHTEET

▪ Edellä tuli jo mainituksi, että SNOMED CT sisältää ison joukon määrityksiä käytettäväksi 

(kopioitavaksi) kaikenlaiseen sisällön määritystyöhön

▪ Suuri tietokokonaisuus, joka ainakin huhupuheiden mukaan on laadukkaasti toteuteutettu, 

on hammashuollossa

▪ Kansainvälisiä, erikoisalakohtaisten tietojärjestelmämäärityksistä löytyy usein myös 

SNOMED CT koodi – vrt vaikkapa ensihoidon tietojärjestelmämäärityksestä esimerkki 

edellä 
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