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S 
osiaali- ja terveysministeriö päätti kesällä 
2018 liittyä International Health Termi-
nology Standards Development Orga-

nisation (IHTSDO) -yhdistykseen. IHTS-
DO on ei-kaupallinen terveysviranomaisten 
yhteisö, joka ylläpitää ja jakaa Systematized 
 Nomenclature of Medicine, Clinical Termino-
logy (SNOMED CT) -nimistä lääketieteen ja 
muun terveydenhuollon käsitejär-
jestelmää. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL) edustaa Suomea 
yhdistyksessä ja vastaa suomalais-
ten käyttäjien mahdollisten kor-
jaus- ja lisäysehdotusten viemises-
tä järjestelmään sekä kansallisista 
standardeista.  SNOMED CT:n kansainvälinen 
versio sisältää nykyään 466 612 käsitettä, joi-
hin liittyy 1 451 467 termiä. Käsitteiden lisäksi 
SNOMED CT sisältää käsitteiden keskinäi-
siä hierarkia- ja muiden suhteiden kuvauksia 
(KUVA) (1). 

SNOMED CT:tä sovelletaan tietojärjes-
telmässä siten, ettei se suoranaisesti näy lain-
kaan kliinisessä työssä. Potilastietojärjestelmää 
käytetään sen omien luokitusten ja koodien 
avulla. Tietojärjestelmässä käytetyt koodit on 
taustarekisterissä liitetty kertaalleen vastaavaan 
SNOMED CT -koodiin. Tämä liitos mahdol-
listaa monipuoliset toiminnallisuudet tietojen 
hakemisessa tai tilastojen käsittelyssä. Yhteinen 
käsite ja koodi auttaa myös, kun tietoja siirre-
tään potilasjärjestelmästä toiseen, sillä tietosi-
sältö säilyy samana. 

Suomessa SNOMED CT:n käyttöönotossa 
keskitytään aluksi joidenkin tärkeiksi arvioi-
tujen tutkimus- ja hoitotoiminnan käsittei-
den sekä termien standardointiin. Standar-

doinnissa käytetään valmiita kansainvälisestä 
 SNOMED CT -yhteisöstä saatavia määrityksiä. 
THL:n tekemän tarvekartoituksen perusteella 
ensimmäisiksi sovelluskohteiksi valittiin vuo-
den 2018 kuluessa patologian löydöstiedot ja 
potilaan ongelmalistan käsitteet (2). 

Patologian laboratoriot ovat käyttäneet 
1980-luvun alkupuolelta lähtien SNOMED 

versio 2 -luokitusta, joka on 
 SNOMED CT:n varhainen kanta-
muoto. Jokainen  patologian labo-
ratorio on ylläpitänyt ja muokan-
nut  SNOMED-luokitustaan ilman 
yhtenäistä kansallista koordinaa-
tiota. Esimerkiksi biopankkien 

ja sairaanhoitopiirien laaturekisterien kehittä-
misen yh teydessä on todettu, että SNOMED-
koodauksen hajanaisuus vaikeuttaa eri yksi-
köistä peräisin olevien tietojen yhteiskäyttöä 
merkittävästi. Patologian uuden SNOMED CT 
-luokituksen lähtökohtana ovat Yhdistyneen 
kuningaskunnan National Health Servicen 
(NHS) käyttämä osajoukko ja yliopistosairaa-
loiden patologian laboratorioiden SNOMED II 
-käyttötiedot vuosilta 2014–2018 (3). Aikatau-
lutavoitteena on valmistuminen vuoden 2020 
alkupuolella. Tämä hyödyttää tutkijoiden ja 
muiden biopankkien käyttäjien lisäksi muun 
muassa syöpäpotilaita koskevien laaturekiste-
rien käyttäjiä ja tulevaisuudessa toivottavasti 
potilaitakin.

Potilaan ongelmalistan kehittämisen lähtö-
kohdaksi valittiin National Library of Medici-
nen ylläpitämä CORE Problem list -määritys, 
jonka viimeisimpään versioon kuuluu 6 152 kä-
sitettä, termiä ja niiden synonyymiä (4). CORE 
Problem list -määritysten taustalla ovat muun 
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muassa Kaiser Permanente, Mayo-klinikka ja 
Beth Israel and Deaconess Hospital – kaikki 
Suomessakin hyvin tunnettuja lääketieteen ja 
tietotekniikan hyödyntämisen edelläkävijöitä.

Potilaan ongelmalistaa tarvitaan uusiin po-
tilasjärjestelmiin ja kliinisen päätöksenteon 
tukitietojärjestelmiin. Kansainvälistä alkuperää 
olevissa sairauskertomusjärjestelmissä potilaan 
tietojen kirjaaminen voidaan kohdistaa tiettyyn 
ongelmaan. Tällöin sairauskertomusjärjestel-
män avulla on helppo saada näkyviin vain tiet-
tyyn ongelmaan liittyvät merkinnät – vaikkapa 
monisairaan vanhuspotilaan sydämen vajaa-
toimintaan liittyvät tiedot – riippumatta siitä, 
missä ja milloin tieto on kirjattu. Tieto ei huku 
muiden kirjausten joukkoon.

Potilaan ongelmalista ei tarkoita aina samaa 
kuin potilaan diagnoosit. Hoitoketjun alus-
sa potilaan ongelma voi olla oire, seuraavassa 
vaiheessa työdiagnoosi ja toivottavasti lopussa 
diagnoosi sekä diagnoosiin perustuva hoito. 

Lisäksi matkan varrella voi ilmetä liitännäison-
gelmia, jotka liittyvätkin esimerkiksi tehtyyn 
toimenpiteeseen. 

Potilaan ongelmia koskevien käsitteiden tu-
lee luonnollisesti olla samat potilaille, sairaan-
hoitajille ja lääkäreille. Hoidettavan ongelman 
täytyy myös olla samalla tavalla määritelty kai-
kissa niissä hoitopaikoissa, joissa potilasta on 
hoidettu. Potilaan ongelman avulla saadaan si-
ten tarvittaessa myös parempaa tietoa johtami-
seen ja kehittämiseen.

CORE Problem list SNOMED CT -osajou-
kon ensimmäinen käännös on valmis, ja siinä 
ovat mukana suomenkielisten ammattilaister-
mien lisäksi kansalaistermit. Seuraavaksi on 
tarkoitus tarkentaa suunnitelmia ja viitoittaa 
käynnissä olevien potilaskertomusjärjestel-
mien uusimishankkeiden kanssa yhteinen reitti 
käsitteiden harmonisointiin. Ensimmäisen so-
veltamiseen sopivan version on tarkoitus olla 
valmiina alkuvuodesta 2020.

KUVA. SNOMED  CT ‑järjestelmä sisältää ”tietopankkina” kunkin käsitteen hierarkia‑ ja muut ominaisuudet. 
 Esimerkiksi potilaille kirjatun ”Escherichia colin aiheuttama ruokamyrkytys” ‑tiedon perusteella tapaus saadaan 
haku‑ tai tilastoryhmittelyssä kuulumaan ylipäätään infektioihin, tarkemmin E.  colin aiheuttamiin infektioihin 
(riippumatta sijainnista), bakteerien aiheuttamiin ruokamyrkytyksiin, maha‑suolikanavan ongelmiin  (riippumatta 
muista käsitteistä) ja niin edelleen.

Bakteerin aiheuttama ruokamyrkytys
Käsite-ID: 66107000

Bakteerin aiheuttama maha-suoli-
kanavan tulehdustauti
Käsite-ID: 312121001

E. colin aiheuttama infektio
Käsite-ID: 71057007 

SNOMED CT -termi: Escherichia coli 
-ruokamyrkytys
Käsite-ID: 240335007

E. coli
ID: 112283007

Infektio
ID: 441862004

Maha-suoli-
kanava
ID: 122865005Enterotoksigeeninen E. coli 

-ruokamyrkytys
ID: 240336008

Enterohemorraginen E. coli -ruokamyrkytys
ID: 240337004

Aiheuttaja

Patologinen
prosessi

Sijainti
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Suomen maakohtaisen SNOMED CT -käyt-

töoikeuden myötä järjestelmään sisältyvät mää-
ritykset, dokumentit ja sähköiset oppimisma-
teriaalit ovat kaikkien suomalaisten yritysten, 
julkisyhteisöjen ja henkilöiden käytettävissä 
veloituksetta (2). 

Digitalisaatio on usein esitetty ratkaisu ter-
veydenhuollon laatu- ja tuottavuusongelmiin. 
Hyödyt jäävät kuitenkin puolitiehen, elleivät 
lähtötietojen taustalla olevat keskeiset käsitteet 
ja luokitukset ole harmonisoituja. SNOMED 
CT tarjoaa valmiita tuotoksia ja työvälineitä 

digitalisaation hyötyjen kannalta tärkeään kriit-
tisten kertomustietojen rakenteistamiseen yh-
tenäisellä tavalla. ■
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