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Lukijalle

Sähköisen asiakas- ja potilaskertomuksen kehittämisen myötä on sosiaali- ja ter-
veysalan palvelunimikkeistön tarve, harmonisointi, kehittäminen ja päivittäminen 
käynyt ilmeiseksi. Voidaan pitää jopa yllättävänä, että palvelujärjestelmän keskeisin 
käsite ”palvelu” ja erilaisten palvelujen tyypitys ja luokittelu eivät ole aiemmin saa-
neet osakseen suurempaa huomiota sosiaali- ja terveysalan digitalisoinnissa. 

Sosiaali- ja terveysalan palveluluokitushankkeen tavoitteena oli luoda kansal-
lisesti harmonisoitu nimikkeistö, jonka avulla palvelun tuottaja/palveluyksikkö voi 
ilmoittaa mitä palveluja se tarjoaa ja toisaalta palvelun tarvitsija löytää tarvitse-
mansa palvelut, jolloin palvelun tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa. Palvelujen 
kuvaaminen yhteisellä nimikkeistöllä luo paineita kunkin erillisen palvelunimik-
keen laadun ja sisällön yhdenmukaistamiseen ja edellytykset kilpailutukselle sekä 
palvelutarjonnan valvonnalle. 

Palvelutarjontaa ja palvelunantajia säätelee sosiaali- ja terveysalalla tarkka lain-
säädäntö. Luokituksen rakentamisen lähtökohtana on ollut käytössä oleva suoma-
lainen vakiintunut sosiaali- ja terveysalan palvelunimikkeistö. Kerätty nimikkeistö 
on jäsennetty palvelulajeiksi. Jako eri palvelulajeihin on ollut pragmaattinen ilman 
teoreettista taustaa. Kyseessä on ns. ensimmäisen sukupolven luokitus, jonka eri 
luokkia erottavana ensisijaisena piirteenä on käytetty palvelun tarjoamiseen tar-
vittavaa ammatillista osaamista. Ammatillinen osaaminen ja erikoistuminen kuva-
taan terveysalalla usein anatomisen paikan kuten silmä tai taudin kuten diabetes 
tai tutkimusmenetelmän kuten videointi avulla. Palvelunimike sisältää usein imp-
lisiittisesti itse terminä tai liitännäisterminä ammatillisen osaamisen. Ammatillis-
ta osaamista kuvaavan termistön historiallinen kehittyminen on tehnyt palveluter-
mistön systematisoinnin nimiketasolla ongelmalliseksi. 

Nyt julkaistu sosiaali- ja terveysalan palveluluokituksen ensimmäinen osa – 
terveysalan palveluluokitus – käsittää terveyspalvelujärjestelmän päätehtävän, eli 
asiakas- ja potilaspalvelujen, lisäksi myös perustehtävän toteuttamisen kannalta 
keskeiset oheis- ja tukipalvelut kuten asiakkaan/potilaan omaisille tarkoitetut pal-
velut. Luokituksesta puuttuu vielä joitakin terveysalan osa-alueita kuten ympäristö-
terveydenhuolto, joiden rakentaminen on luokituksen jatkokehitystehtävä. 

Luokituksen pilottikäyttö on osoittanut , että sen avulla voidaan kuvata ole-
massa oleva palvelutarjonta yhdenmukaisella tavalla. Luokitusta rakennettaessa on 
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varauduttu siihen, että palvelunimikkeitä voidaan luokitella myös muiden erotta-
vien piirteiden avulla kuin erityisosaamisen. Tämä mahdollisuus on varmistettu 
sillä, että palvelun identifioimisessa ihmisten käyttämät alfanumeeriset koodit on 
yhdistetty ATK- sovellusten käyttämiin numeerisiin koodeihin.

Pelkkä palvelunimikkeistö ei sinällään ole palvelun tuottajan tai palvelun ha-
kijan kannalta riittävä. Palveluihin tulee voida liittää tietoa missä osoitteessa, mihin 
kellonaikaan, minä viikonpäivänä, jne. palvelua tarjotaan. Palveluluokituksen liit-
teenä on ehdotus näistä yksittäiseen palveluun liitettävistä lisätiedoista, attribuu-
teista. Luokituksen seuraava kehitysvaihe tulee olemaan palvelukäsitteiden kytke-
minen muihin käsitteisiin kuten diagnooseihin ja toimenpiteisiin. 

Suomalainen palveluluokituskonsepti on herättänyt myös kiinnostusta luo-
kitus- ja termityön asiantuntijoiden piirissä mm. WHO:ssa ja Pohjoismaissa. Toi-
vottavaa luonnollisesti olisi se, että terveysalan palveluluokituksen kehittäminen ja 
ylläpito voitaisiin saada siirrettyä kansalliselta tasolta kansainväliselle tasolle.

Palveluluokitusta on rakennettu 3,5 vuotta. Sen rakentamisessa on pyritty yh-
teensovittamaan niin sähköisen potilaskertomuksen palvelutapahtuma- ja palvelu-
kokonaisuuskäsitteet, mahdollinen palvelutuoteluokitus, tilastojen terveyspalvelu-
ja koskeva käsitteistön kehittäminen kuin myös arkistolaitoksen intressit. 

Palveluluokituksen syntymisestä on syytä kiittää erityisesti DI Tiia Tuuria, joka 
oli hankkeen ensimmäinen projektipäällikkö sekä luokituksen ensimmäisen versi-
on valmisteluun osallistuneita sekä sosiaali- että terveysalan asiantuntijaryhmien 
jäseniä. Lisäksi haluamme kiittää tietohallintopäällikkö Martti Ikosta, toimitus-
johtaja Antero Ensiota, kehittämispäällikkö Jarmo Kärkeä, kehityspäällikkö, LKT 
Pirkko Kortekangasta, fil.kand. Titta Leislahtea ja konsultti Sarita Maja-Hellman´ia 
sekä sosiaali- ja terveyspalveluluokituksen asiantuntijaryhmän jäseniä. 

Palveluluokituksen viimeisin versio, joka voi poiketa tässä oppaassa kuvatus-
ta luokituksesta, on saatavissa koodistopalvelimelta (www.thl.fi.koodistopalvelu) 
sähköisessä muodossa. Käytännössä tulee siis aina käyttää koodistopalvelimel-
ta saatavaa luokitusta. Luokituksen käyttöönottoa ja päivitystä tukee Stakesiin 
perustettu pysyvä sosiaali- ja terveysalan palveluluokituksen asiantuntijaryhmä. 
Mahdolliset muutos- ja korjausehdotukset sekä tiedustelut sähköisesti osoittee-
seen palveluluokitus(at)thl.fi. 

Matti Ojala     Päivi Nurmi-Koikkalainen
Ylilääkäri, luokituskeskuksen johtaja  Projektipäällikkö
Stakes/Luokituskeskus    Stakes/ITSE-yksikkö
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Lyhyt johdanto julkaisun käyttöön

Tämän julkaisun avulla pyritään tukemaan Palveluluokitus 2008 – terveyspalve-
lut käyttöönottoa. Julkaisussa on kolme pääosiota: opas, terveysalan palveluluoki-
tus sekä liitteet. 

• Opas sisältää kuvauksen palveluiden luokittelun tavoitteista ja tarkoituksesta. 
Opasosiossa pohditaan myös palveluun kuuluvia käsitteitä sekä luokituksen 
rakennetta, sisältöä, käyttötarkoituksia sekä käyttöönottoa. 

• Terveysalan palveluluokitus -osiossa kuvataan luokitus kolmella tasolla: palve-
lulajit ja palveluryhmät sekä koko luokitus mukaan lukien palveluluokat koo-
deineen. Valtaosalle palvelunimikkeistä on myös määritelmä.

• Liiteosassa kuvataan luokituksen valmistelutyötä, annetaan esimerkki palvelu-
tarjonnan kirjaamisesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä attribuuteista. Lo-
pussa on terveysalan palveluluokituksen aakkosellinen hakemisto. 

Toivomme, että tästä julkaisusta on apua kaikille niille, jotka ottavat käyttöön pal-
veluluokituksen.

Ensisijaisesti luokitus on tehty palveluorganisaatioiden sähköisen asioinnin 
tueksi. Niinpä tämä julkaisu on pyritty laatimaan siten, että siitä on apua palvelu-
yksiköiden kuvauksia rakentaville henkilöille. Luokitusta päivitetään aktiivisesti. 
Niinpä tätä opasta tulee käyttää ohjeena siihen, kuinka luokitusta käytetään, ja var-
sinainen luokitus on haettava koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodistopalvelu).
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1 Opas

1.1 Palveluiden luokittelun tavoitteet ja tarkoitus
Sosiaali- ja terveysalan keskeinen tehtävä on tarjota kansalaisille toimialojensa pal-
veluja. Palveluiden luokittelun tavoitteena on ollut koota sosiaali- ja terveysalan 
palvelut yhden yhtenäisen luokitusrakenteen alle. Valtakunnallisen sosiaali- ja ter-
veysalan palveluluokituksen (myöhemmin palveluluokitus) palvelukäsitteiden 
avulla organisaatiot voivat kuvata palveluidensa sisällöt yhtenäisesti. Tämä auttaa 
palveluiden käyttäjiä ja tilaajia tunnistamaan samansisältöiset palvelut eri palve-
luyksiköissä. Myös ammattilaisten on helpompi hahmottaa eri palveluyksiköiden 
tuottamien palveluiden erot ja yhtäläisyydet, jos palveluiden nimikkeet on määri-
tetty ja niistä on yhtäläinen käsitys. Keskeinen tavoite on, että samasta palvelusta 
käytetään samaa nimikettä. Asioinnin lisäksi yhtenäisestä palvelunimikkeistöstä on 
hyötyä sähköisissä potilastietojärjestelmissä, tilastokäytännöissä, tuotteistuksessa, 
kilpailutuksessa, arvioinnissa, valvonnassa ja arkistoinnissa. Myös eri organisaa-
tioiden sisäinen toiminta sekä organisaatioiden välinen yhteistyö, tiedonvaihto ja 
vertailu helpottuvat palvelukäsitteiden sisältömäärittelyjen selkeydyttyä.  

Sosiaali- ja terveysalan palvelut ovat kehittyneet ja kehittyvät edelleen paitsi 
erillisinä palvelualoina myös yhteispalveluina, joissa terveys- ja sosiaalialan palve-
luiden erottaminen toisistaan on jopa mahdotonta. Tämän vuoksi ne on syytä koo-
ta ja ryhmitellä yhteiseen luokitusrakenteeseen. 

Palveluiden luokituksen valmistelu (katso liite 1) on osoittanut, että palvelut 
ovat laaja, monimuotoinen sekä jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva alue. Nyt luotu 
palveluluokitus pääluokkineen ja hierarkkisine rakenteineen sekä yksittäisiin pal-
veluihin liittyvine tarkenteineen antavat ensimmäisen sukupolven työkaluja ny-
kyisten terveysalan palveluiden kuvaamiseen. Palveluluokituksen koodirakenne on 
toteutettu siten, että se mahdollistaa palveluihin oleellisesti liittyvän jatkuvan kehi-
tys- ja muutostyön sekä myös sen, että sosiaaliala pystytään liittämään tähän terve-
ysalan luokitukseen, jolloin saadaan käyttöön sosiaali- ja terveysalan yhteinen pal-
veluluokitus. Palveluluokitus 2008 sisältää ne luokituksen yläluokat, jotka sisältävät 
joko pelkästään terveysalan tai terveys- ja sosiaalialan palveluja. Lisäksi luokituk-
seen on otettu mukaan palvelulajeja, jotka sisältävät sosiaali- ja terveyspalveluihin 
liittyviä niin sanottuja oheis- ja tukipalveluja.  
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Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sosiaali- ja terveysalan palvelunimik-
keistöä ovat perinteisesti ylläpitäneet tilastoviranomaiset. Euroopan yhteisön tilas-
tollisen toimialaluokituksen Statistical Classification of Economic Activities in the 
European Community, Rev. 2 (NACE Rev. 2) uudet nimikkeet korvaavat v. 2009 
Tilastokeskuksen nykyisin käytössä olevan TOL-luokituksen. OECD on osaltaan 
kehittänyt omana hankkeenaan System of Health Accounts uudistusta (SHA), jon-
ka Suomi on jo 2008 ottanut käyttöönsä. Yksi laaja kansainvälinen tuotteiden ja 
palvelujen kooditusjärjestelmä on kuitenkin kehitetty organisaatioiden palvelu-
jen kuvaamista varten, The United Nations Standard Products and Services Co-
de® (UNSPSC®). Sosiaali- ja terveysalan kysynnän ja tarjonnan kannalta UNSPSC®- 
luokitus on kuitenkin varsin niukka. Kansallisella tasolla kansallisarkistolla on 
keskeinen asema asiakirjojen arkistointia koskevien määräysten antajana ja valvo-
jana. Kansallisarkiston v. 2002 käynnistyneen SÄHKE- hankkeen toteutukseen liit-
tyen kansallisarkisto on osaltaan v. 2008 aikana määrittämässä eAMS-hankkees-
sa palvelutehtäviä ja näihin liittyviä dokumentteja myös sosiaali- ja terveysalalla. 
JUHTA on lisäksi laatinut v. 2004 suosituksen – Palvelutietojen ryhmittely ja osoit-
teet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa (JHS 
145), jossa on määritetty asiakaskeskeisesti lista palvelujen ryhmittelymallista. Mal-
li sisältää myös sosiaali- ja terveysalan palvelut.

Palveluluokituksen harmonisointi olemassa olevien em. muiden palveluluoki-
tusten kanssa oli myös luokituksen rakentamisen keskeisiä tavoitteita. Kuvassa yk-
si (1) on hahmoteltu eri luokitusten suhdetta toisiinsa. 

Tilastotuotanto:
Tilastokeskus: TOL 2009 (NACE Rev-2, EU)

Tuoteluokitus (CPA 2002)
Stakes: HILMO-palveluala ja SHA (OECD)

Tietojärjestelmät:
UNSPSC
JHS 1��

Kansallisarkisto:
eAMS -hanke

Asiakirjallisten tietojen  
tehtäväluokitus

Sosiaali-	ja	terveysalan	palveluluokitus

Toimenpideluokitukset	mm .:
– toimenpideluokitus, Stakes

– fysioterapianimikkeistö, Kuntaliitto
– sosiaalityön toimintaluokitus, Stakes

Kuva 1 .  Palveluluokituksen suhde muihin luokituksiin
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1.2 Palvelukäsite
Palvelu -käsitteelle on annettu useita määritelmiä. Laveasti määriteltynä palvelu 
on Kielitoimiston sanakirjan (2006) mukaan ”jonkin yhteisön, laitoksen tms. tar-
joamat palvelemisen muodot kokonaisuutena”. Palveleminen eli palvella tarkoittaa 
edellä mainitun sanakirjan mukaan mm. sitä, että palvelu ”auttaa, edistää, hyödyt-
tää, ajaa jonkin asiaa; tyydyttää, on tarkoitettu johonkin.” 

Stakesin Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot II (1999) määrittää palvelun 
seuraavasti:

Palvelu on organisoidun toiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden 
tyydyttämiseksi
• Määritelmässä käytetyllä ilmauksella hyödyke tarkoitetaan sellaista organisoi-

dun toiminnan tuloksena syntyvää aineellista tai aineetonta tuotosta, joka tyy-
dyttää ihmisen tarpeet joko välittömästi tai välillisesti. Aineettomat hyödyk-
keet ovat palveluja ja aineelliset hyödykkeet tuotteita. Palvelujen tuottamiseen 
ja toimittamiseen sisältyy usein myös tuotteiden toimittamista ja käyttöä.

• Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelua on muun muassa asiakkaan tarpeen 
arviointi, asiakkaalle annettava neuvonta, ohjaus, tuki, tutkimus, hoito tai 
avustus.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jaetaan yleensä laitos- ja avopalvelui-
hin, mutta raja näiden palvelumuotojen välillä hämärtyy sitä mukaa kuin uu-
sia palvelumuotoja kehitetään.

Perinteisesti palvelu on nähty tuotteena, josta asiakas saa hyödyn suoritteena. Pal-
veluluokituksen valmisteluprosessissa palvelun peruselementiksi hahmottui asi-
akkaan ja asiantuntijan kohtaamistilanne ja sen seurauksena syntyvän fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen, sosiaalisen tai ekonomisen asiantilan muutos.  

Asiakkaat voivat olla varsinaisia perusasiakkaita, joita kutsutaan usein terve-
ydenhuollossa potilaiksi, tai asiakkaat voivat olla organisaation sisäisiä tai ulkoisia 
asiakasorganisaatioita tai niiden edustajia. Itsepalvelussa asiakkaan rooli muuttuu 
aktiiviseksi asiantuntijan roolin hävitessä pois tai jäädessä taustalle mahdollista-
jaksi. 

Asiantuntija on henkilö tai henkilöryhmä, joka pystyy vastaamaan asiakkaan 
ongelmaan siten, että tämän tilanteessa tapahtuu jokin muutos. Muutoksen toi-
votaan yleensä vaikuttavan siten, että palvelutarvetta aiheuttava ongelma poistuu 
tai ainakin pienenee. Asiantuntijan / ammattilaisen tulee omata sellaista osaamis-
ta, joka tuo lisäarvon palveluun. Ilman tätä osaamista palvelu olisi erilainen tai ai-
van eri palvelu (esimerkiksi silmälääkärillä tulee olla enemmän osaamista silmän 
alueen ongelmiin kuin tavallisella lääkärillä, joten lääkäripalvelu on eri asia kuin 
silmälääkärin palvelu). Osaaminen eli kompetenssi on pitkälti erikoistunutta ja 
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usein myös hierarkkista, joten palveluluokitus noudattaa luontevasti erikoistumi-
sen kautta syntynyttä kielenkäyttöä. 

Asiantuntijan osaamismäärittelyn lisäksi palveluun vaikuttaa usein myös eri-
laiset välineet, laitteet, tilat ja organisointitavat. Kuvassa kaksi (2). on kuvattu joita-
kin palveluihin vaikuttavia tekijöitä.

Palveluiden nimeämisen yhtenä haasteena on ollut rajanveto toimenpiteisiin. 
Joissain tapauksissa sama asia voi olla sekä toimenpide että palvelu. Kumpaa tapah-
tuma kulloinkin on, riippuu pitkälti näkökulmasta. Tästä esimerkkinä ovat labora-
toriopalvelut, joiden sisällä on muun muassa vereen liittyvät tutkimukset. Yleensä 
laboratorio ilmoittaa tarjoavansa erilaisia tutkimuspalveluita. Nämä samat palve-
lut voidaan nähdä toimenpiteinä. Esimerkiksi verikokeen ottaminen voi olla si-
sätautiosaston palvelutarjonnan osa, laboratoriotoimenpide, jonka toteuttaminen 
tapahtuu laboratorioyksikön palvelun kautta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on perinteisesti määritelty ja luokitel-
tu niiden tuotantotilajen mukaan. Tästä esimerkkinä on palveluiden jako avo- ja 
laitospalveluihin. Myös lainsäädännöllinen luokittelu on vaikuttanut palveluiden 
nimikkeisiin. Tämä on nähtävissä erikois- ja peruspalvelukäsitteissä. Lainsäädän-
tö, palveluympäristöt ja ammattilaisten työnkuvat palveluissa muuttuvat, mutta 
asiakkaan kannalta on tärkeätä, että hän ja häntä hoitavat tahot löytävät tarvitta-
vat palvelut. 

Eri käyttötilanteissa palvelukäsite on saanut hyvinkin erilaisia määrittelyjä. 
Sosiaali- ja terveysalalla palveluiksi on totuttu nimeämään myös sellaisia palvelui-
ta, joissa on vaikea osoittaa yksittäisen palvelun konkreettista lopputulosta. Tällöin 
palvelussa voi olla kyse niin sanotusta ylätason palvelukäsitteestä eli kokonaisuu-
desta, joka voidaan jakaa yksittäisiin palveluihin, palvelusuoritteisiin ja/tai -osioi-
hin. Palvelu voi siten olla nykyisessä kielenkäytössä yksittäinen tapahtuma, palve-
lutapahtuman osa tai palvelukokonaisuus.  

Kuva 2 . Palveluun vaikuttavia tekijöitä

ajankohta

palvelun antajan
 osaaminen

Palvelu

tila ja ympäristö

palvelun hinta

asiakas ja hänen 
osaamisensa

tukipalvelut
välineet ja laitteet

hallinto ja rahoitus
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Palvelukäsitettä itseään ei ole määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon lainsää-
dännössä, vaan palvelut määrittyvät laissa nimettyjen palveluiden kautta. Laki sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) tuo 
kuitenkin esille lakitasolla palvelutapahtuman ja -kokonaisuus käsitteiden määri-
telmät. Palvelutapahtumalla tarkoitetaan terveydenhuollon palvelujen antajan ja 
potilaan välistä yksittäisen palvelun järjestämistä tai toteuttamista ja palvelukoko-
naisuudella yhden tai useamman terveydenhuollon palvelujen antajan tuottamien 
palvelutapahtumien yksilöityä kokonaisuutta.

1.3 Luokitus – rakenne, attribuutit ja käyttö

1.3.1 Luokituksen rakenne 
Luokitusten tarkoituksena on määritellä, jäsentää ja hierarkkisoida luokituksen 
aihealueeseen liittyvien käsitteiden suhdetta toisiin. Samasta luokituksen sisältä-
mästä termistöstä voidaan tehdä erilaisia luokituksia, kun vaihdetaan näkökulmaa. 
Palveluiden luokittelun perustana on asiakkaiden tarve löytää palveluita sekä pal-
velutarjontaan liittyvä kompetenssi. Luokituksen pohjana ovat siis asiakaslähtöiset 
ongelmat ja ongelmien ratkaisuihin liittyvät asiantuntijaosaamiset.

Lausuntokierrosten ja testien perusteella luokitukseen on otettu mukaan myös 
sellaisia määritteitä, jotka voisivat olla palvelun attribuuttina eli käsitettä tarkem-
min luonnehtivana tai kuvaavana piirteenä, kuten asiakkaan ikä ja sukupuoli. Täs-
sä vaiheessa on kuitenkin päädytty mahdollisimman käytännönläheiseen ratkai-
suun, joten luokituksesta löytyvät esimerkiksi varsin synonyymiset vastaanotto- ja 
poliklinikkapalvelut omina nimikkeinään. 

Palveluita tarkastellaan neliportaisella luokituksella, joka muodostuu hierark-
kisesti palvelulajista, palveluryhmästä, palvelusta ja palveluluokasta. Luokituksen 
koodirakenne on numeerinen, mutta ei-informatiivisen numerokoodin lisäksi 
luokituksessa on kullekin nimikkeelle annettu alfanumeerinen lyhenne. Lyhentees-
sä yhden kirjaimen tasolla on esitetty palvelulajit, kahden kirjaimen tasolla palvelu-
ryhmät, kolmen kirjaimen tasolla palvelut ja kolmen kirjaimen ja kolmen nume-
ron tasolla palveluluokat.

Terveysalan palveluiden palvelulajit ja niitä kuvaavat alfanumeerisen lyhenteen en-
simmäiset merkit ovat seuraavat:
A Hätä- ja kriisipalvelu 
B Palveluprosessin hallintapalvelu
C Itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala>
D Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu
E Terveyden- ja sairaanhoidon palvelu 
F Sairaanhoidon erikoisalapalvelu
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G Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito
H Toimintakykyyn ja toimintaedellytyksiin liittyvä palvelu
J Sosiaali- ja terveysalan yhteinen palvelutoiminta
K Sosiaali- ja terveysalan eriytynyt asiantuntijapalvelu
L Terveysalan tutkimus- ja selvityspalvelu
P Vertais- ja vapaaehtoispalvelu
S Oheispalvelu 
T Viranomaispalvelut 
X Palveluiden tukipalvelu

Koska luokitusta käytettäessä syntynee tarve uusien palveluiden nimeämiselle, on 
kullakin palvelulajilla, palveluryhmällä. palvelulla ja palveluluokalla numeerinen 
koodiarvo. Hierarkkia on luokituksessa kuvattu antamalla kullekin termille sen 
hierarkkiatasoa kuvaava arvo (0–3) sekä se sitä ylempänä hierarkkiassa olevan ter-
min koodi. Näin mahdollistetaan myös hierarkkian mahdolliset muutokset ilman, 
että koodia on muutettava. Myös alfanumeerisen lyhennejärjestelmän sisällä on ti-
laa ja mahdollista kirjain ja numeroyhdistelmien avulla rakentaa tarvittaessa palve-
luille uusia luokkia sen eri tasoille. Palvelun kuvauksen kirjaustaso (koodaus) va-
litaan käyttötarpeen mukaiselta tasolta. Luvussa kaksi on kuvattu koko luokitus ja 
liitteessä kolme on luokitusnimikkeiden aakkosellinen luettelo.

Taulukossa yksi (1) on esitetty luokitusrakenne esimerkin muodossa. 
Luokituksia verrataan usein puuhun. Palveluluokituksen luokituspuusta on 

esimerkki kuviossa kolme (3), jossa tarkastelukohteeksi on otettu palvelulaji D, En-
naltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu (koodiarvo). 
Tämän palvelulajin alla on useita palveluryhmiä:

1140 DA Rokotuspalvelu
1145 DB Neuvolapalvelu 
1158 DC Terveystarkastuspalvelu 
1166 DD Kouluterveydenhuollon palvelu 
1174 DE Opiskeluterveydenhuollon palvelu 
1181 DF Toimintakykyrajoitteita ennalta ehkäisevä palvelu
1182 DZ Muu ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan 
palvelu. 

Hierarkia-
taso

Palvelulaji Palveluryhmä Palvelu Palveluluokka

Lyhenne A AB ABI ABI001

Palvelu-
termi

Hätä- ja 
kriisi-
palvelu

Sosiaali- ja terveysalan 
hätä- ja kriisipuhelin-
palvelu

Infektioneuvonta 
<hätä- ja kriisipu-
helinpalvelu>

Verialtistusten 
jälkeinen hoito-
ohjepalvelu

Taulukko 1 . Esimerkki koodiportaikosta palveluyksikön tuottamalle palvelulle
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Näistä palveluryhmistä on otettu esimerkkiin DA eli rokotuspalvelun palvelut 
(koodiarvo):

1141 DAA Yleisen rokotusohjelman palvelut
1142 DAB Lisärokotukset
1143 DAC Matkailuun liittyvät rokotuspalvelut
1144 DAZ Muu rokotuspalvelu 

Näiden alapuolella ei ole vielä palveluluokkia, mutta todennäköistä on, että DA:n 
alle tullaan luokitusta käyttävien taholta esittämään uusia palvelunimikkeitä. (Kat-
so luku kaksi, jossa on esitetty koko luokitus selitteineen.)

1.3.2 Palveluiden tarkenteita
Kuhunkin palveluun on mahdollisuus, ja yleensä myös syytä, liittää tarkenteita (at-
tribuutteja) kuvaamaan palvelun lisäpiirteitä. Kehitetyt tarkenteet kuvaavat seu-
raavia asioita: 

• palvelun toteutusympäristö = palveluyksikkö = 01 (oletus), koti (asiakkaan) = 
02, muu = 99

• palvelun kohderyhmä ikäkausittain = lapset =1 nuoret = 2, aikuiset = 3, van-
hukset = 4, kaikki = 5 (oletus)

• palvelun kohderyhmän sukupuoli = mies =1, nainen = 2, kaikille tarkoitettu = 
3 (oletus)

Kuvio � . Esimerkki hierarkiasta: Palvelulaji D:n alapuolella olevat palveluryhmät ja palvelu-
ryhmä DA:n alla olevat palvelut 

D Ennalta-
ehkäisevä ja 
hyvinvointia 

edistävä 
sosiaali- ja 
terveysalan 

palvelu

DA
Rokotus-
palvelu

DB
Neuvola-
palvelu

DC
Terveys-

tarkastus-
palvelu

DD
Koulu-

terveyden-
huollon
palvelut

DE
Opiskelu-

terveyden-
huollon 
palvelut

DAA
Yleisen

rokotus-
ohjelman
palvelut

DAB
Lisä-

rokotukset

DAC
Matkai-

luun
liittyvät
rokotus-
palvelut

DAZ
Muu

rokotus-
palvelu

DF
Toiminta-

kyky-
rajoitteita
ennalta

ehkäisevä
palvelu
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• palvelun näyttö, eli näkyykö annettu tieto = kaikille = 1 (oletus), organisaati-
on sisällä = 2, nimetylle organisaatiolle = 3.

Lisäksi suositellaan varattavaksi sähköisissä lomakkeissa paikat vähintään neljälle 
kehittämisvaiheessa olevalle attribuutille, jotka ovat: 

• palvelun tarjonta/aukioloaika
• palvelun antajan koulutus (ns. ammattinimike), kompetenssi
• palvelun toteuttamisen maantieteellinen alue = maakoodi, aluekoodi jne. 
• palvelun järjestämistapa eli se tuotetaanko itse, ostetaanko palvelu vai halu-

taanko asiakkaille kertoa tämän palvelun olemassaolosta, vaikka ei itse tuote-
takaan. 

Palvelukohtaisesta tarkenteiden koodauksesta on esitetty esimerkki liitteessä kak-
si (2). Tarkenteiden hyödyntäminen on nykyisissä tietojärjestelmissä ongelmallista, 
koska niiden käyttöä ei ole pilotoitu. Yhtenäistä tarkenteiden koodirakennetta tai 
käyttöohjeistusta ei ole siten tässä vaiheessa tehty. Näiden laatiminen otetaan esille 
luokituksen päivityksen yhteydessä.

1.3.3 Luokituksen käyttö palveluiden kuvaamisessa
Palveluluokituksen peruskäyttötarkoitus on kuvata tarjottavia ja tarjolla olevia 
palveluita asiakkaille, organisaation muille toimijoille, muille organisaatioille, vi-
ranomaisille jne. Kun palveluita tarjoava yksikkö lähtee kuvaamaan omaa palvelu-
tarjontaansa, niin aluksi on hyvä pohtia palveluorganisaation rakennetta – sitä 
millaisista palveluja tuottavista osasista organisaatio muodostuu. Ensisijaista on kui-
tenkin määrittää se mitä palveluja organisaatio tarjoaa, ja toissijaisesti organisaati-
on omaan harkintaan jää ratkaista se minkä nimisissä yksiköissä palvelut tuotetaan. 
Palveluluokituksen tehtävänä ei näin ole harmonisoida palveluja tuottavien palvelu-
yksikköjen nimikkeistöä tai standardisoida mitkä palvelut kuuluvat tietyn palveluyk-
sikkönimikkeen alle. Tämä ei kuitenkaan estä käyttämästä palveluluokituksessa esi-
tettyjä nimikkeitä käyttämästä palveluyksikköjen niminä (ks. jäljempänä).

Palvelujen määrittelyprosessin aikana yleensä löytyy myös niin sanottuja nä-
kymättömiä palveluita, jotka ovat olemassa, mutta joita ei ole kuvattu mihinkään.  
Palveluita kuvattaessa ja määriteltäessä keskeistä on löytää yksikön kaikki ne toi-
minnot, joiden kohdalla voidaan vastata myöntävästi kysymykseen: Pitääkö jon-
kun saada tietoa tästä toiminnasta, palvelusta, jotta hän voi sitä käyttää? Palvelun 
tarvitsija voi olla ulkopuolinen asiakas, yksikön toinen työntekijä, organisaation 
toinen yksikkö, ulkopuolinen taho tms. Oleellista on se, että palvelunimikkeiden 
avulla palvelun tarvitsija löytää oikean palvelun ongelmansa tai tarpeensa ratkai-
semiseksi. 



1�

Opas

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2009 l THL 

Palveluluokituksen käytännön koodaus edellyttää luonnollisesti sitä, että pal-
veluja tuottavalla yksiköllä on yksilöintitunnus (ISO OID), jotta yksikön tiedot 
voidaan tallentaa palveluyksikkörekisteriin. 

Pohdittavia asioita palveluita tuottavassa yksikössä:
• Mikä on palveluyksikön nimi? Kuvaako nimi toimintaa vai onko se pelkkä nimi?
• Tarvitaanko nimeen tarkennusta?
• Mihin kokonaisuuteen palveluyksikkö mahdollisesti kuuluu?
• Mikä on palveluyksikön perustehtävä?
• Mitkä ovat muita mahdollisia tehtäviä, palveluita, joita palveluyksikkö tarjoaa?
• Kenelle palveluita tarjotaan?
• Apu kysymys: Onko jonkun henkilön (asiakas, toisen organisaation työnteki-

jän tms.) tiedettävä palvelun olemassa olo?

Palveluyksikön palveluvalikoiman rakentaminen
Palveluvalikoimalla kuvataan, mitä palveluita yksikkö tarjoaa? Yksikkö tarjoaa 
yleensä perustehtäväänsä kiinteästi liittyvien palveluiden lisäksi myös erilaisia tu-
ki- ja lisäpalveluita. Asiakaspalvelu sisältää lähes aina jonkinlaisen Palvelunvarauk-
seen liittyvän palvelun (BE Palvelunvarausryhmä). 

Seuraavaksi on lueteltu esimerkkinä eri luokitustasoilla olevia palveluita, joita työ-
terveyshuollon yksikkö voisi mahdollisesti ilmoittaa palvelutarjontana esimerkiksi 
palveluhakemistoissa. 
	 	

1268 EFB022 Työlääketieteen poliklinikka 
1420 FME Työlääketiede ja työterveyshuolto 
1304 EN Työterveyshuollon palvelu
1305 ENA Terveystarkastuspalvelu 
1306 ENA001 Työterveyshuollon alkutarkastus
1307 ENA002 Työterveyshuollon määräaikaistarkastus
1308 ENB Työpaikkaselvitys 
1309 ENB001 Työterveyshuollon esiselvitys
1310 ENB002 Työterveyshuollon perusselvitys
1311 ENB003 Työterveyshuollon suunnattu selvitys 
1312 ENB004 Työterveyshuollon tilakäynti
1313 ENC Työterveyshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus 
1314 ENC001 Työntekijän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
1315 ENC002 Ryhmän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
1316 ENC003 Työyhteisön neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
1317 ENC004 Työnantajan neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
1318 ENC999 Muu työterveyshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus
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1319 END Osallistuminen ensiavun järjestämiseen 
1320 ENG Sairaanhoitopalvelu 
1321 ENG001 Äkillisten sairastapausten hoito 
1322 ENG002 Kroonisten sairauksien hoito 
1323 ENG003 Työtapaturmien hoito 
1324 ENG999 Muu työterveyspalvelun sairaanhoitopalvelu 
1325 ENZ Muu työterveyspalvelu 
1326 EP  Merimiesterveydenhuollon palvelu
1327 EPA Työolosuhde ja -tarkastuspalvelu 
1328 EPB Työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen selvitys 
1329 EPC Työhyvinvoinnin ehdotusten tekeminen 
1330 EPD Neuvonta ja ohjaus 
1331 EPE Vajaakuntoisten henkilöiden työssä selviytymisen seuranta ja ohjaus 
1332 EPF Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
1333 EPG Osallistuminen ensiavun järjestämiseen 
1334 EPH Kuntoutustarpeen selvittäminen 
1335 EPZ Muu merimiesterveydenhuollon palvelu
1140 DA Rokotuspalvelu
1465 HAC  Kuntoutustutkimus
1093 BE Palvelunvaraus
1094 BEA  Palvelunvaraus asiakkaalle/potilaalle 

Yksikkö valitsee varsinaisesta palveluluokituslistasta kaikki ne palvelut, joita se 
tuottaa itse tai hankkii ostopalveluna1. Tämä edellyttää koko luokituksen läpikäyn-
tiä, kunhan peruspalvelut on ensiksi etsitty. 

Kunkin palvelun kohdalla on hyvä pohtia yksittäisiä attribuutteja. Liitteessä 
kaksi (2) on kuvattu taulukko, jonka avulla yksikön palveluita voi tarkastella yk-
sityiskohtaisemmin palvelukohtaisia tarkenteiden tietoja. Palveluyksiköstä toiseen 
asiakkaita lähetettäessä on ensiarvoisen tärkeää, että palvelut on kuvattu riittävän 
tarkasti ja oikein. Palveluluokituksen nimikkeiden lisäksi onkin syytä pohtia suo-
rasanaisen tekstin ja viitesanojen käyttöä yksikön palveluita esiteltäessä. Parhaim-
millaan nimikkeiden käyttö yhdistettynä kattavaan kuvaukseen antaa hyvän ja sel-
keän tiedon tarjottavista palveluista. 

Palveluiden kuvausta ei tarvitse yksikössä tehdä jatkuvasti, vaan ainoastaan 
silloin kun tulee uusia palveluita tai vanhoja poistuu.

1. Katso attribuuttiehdotukset: palvelun järjestämistapa eli se tuotetaanko itse, ostetaanko palve-
lu vai halutaanko asiakkaille kertoa tämän palvelun olemassaolosta, vaikka ei itse tuotetakkaan.
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Palveluyksikön nimi
Palveluiden kuvaaminen on käytännössä aloitettava yksikön määrittelystä ja sen 
perustehtävän hahmottamisesta. Organisaation palveluyksikön nimike saattaa löy-
tyä suoraan palveluluokituksesta, koska palveluluokituksen pohjana on osittain 
käytetty olemassa olevia palveluja antavien yksiköiden nimiä. Seuraavassa kappa-
leessa on listattu muutamia nimikkeitä suoraan palveluluokituksesta. Nämä nimik-
keet voivat määrittää sekä palveluita että palveluita antavia yksiköitä. Palveluyksi-
kön perustehtävää lähellä oleva palvelun nimike antaa vihjeen siitä, miltä alueelta 
mahdollisesti löytyvät palveluiden tarkemmat nimikkeet.     

1259 EFB013 Aivovammapoliklinikka
1248 EFB002 Allergiapoliklinikka
1263 EFB017 Ammattitautipoliklinikka
1251 EFB005 Astmapoliklinikka
1261 EFB015 Autismipoliklinikka
1256 EFB010 Avannepoliklinikka
1249 EFB003 Diabetespoliklinikka
1271 EFB025 Dialyysipoliklinikka
1301 EL  Elinsiirto- ja vastaanottopalvelu 
1302 ELA Elinsiirtojen koordinointiyksikkö
1262 EFB016 Epilepsiapoliklinikka
1295 EK  Erityisvarusteltu hoitoyksikkö
1247 EFB001 Hengitysvajepotilaiden poliklinikka
1272 EFB026 Infektiopoliklinikka
1257 EFB011 Inkontinenssipoliklinikka
1269 EFB023 Invasiivisen kardiologian poliklinikka
1265 EFB019 Kipupoliklinikka 
1289 EI  Kotihoito
1252 EFB006 Kuntoutustutkimuspoliklinikka
1260 EFB014 Laihdutuspoliklinikka 
1151 DBB Lastenneuvolapalvelu 
1297 EKB Lääketieteellinen valohoitopalvelu
1303 EM Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelu
1250 EFB004 MBO -poliklinikka
1258 EFB012 Muistipoliklinikka
1174 DE Opiskeluterveydenhuollon palvelu
1255 EFB009 Osteoporoosipoliklinikka
1267 EFB021 Perhesuunnittelupoliklinikka
1253EFB007 Reumapoliklinikka
1270 EFB024 Selkäpoliklinikka
1264 EFB018 Selkäydinvammapoliklinikka
1254 EFB008 Sydänpoliklinikka
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1298 EKC Synnytyssalipalvelu
1273 EFB027 Sädehoitopoliklinikka
1299 EKD Sädehoitoyksikön palvelu
1268 EFB022 Työlääketieteen poliklinikka
1304 EN Työterveyshuollon palvelu
1300 EKE Uniyksikön palvelu
1266 EFB020 Urheiluvammapoliklinikka
1146 DBA Äitiysneuvolapalvelu

1.4 Palveluluokituksen käyttöskenaario 
Palveluluokituksen palvelunimikkeitä voidaan käyttää yläluokkatasolla palvelun 
nimeämiseen. Palveluluokituksessa on nimikkeitä myös yksittäisessä palvelutilan-
teessa tapahtuvan palvelun nimeämiseen ja kuvaamiseen. 

Palvelut kuvaavat sitä tarjontaa, mitä yksittäinen yksikkö tai ryhmä (organi-
saatio) tarjoaa asiakkailleen. Alle olevassa kuviossa neljä (4 ) a–c on yksittäinen esi-
merkki palveluluokituksen avulla toteutetusta palvelun tarjoamisesta ja sen suh-
teesta palvelun toteutumiseen. 

Selite	esimerkkiin:
Henkilöllä on ongelma: Allergisia oireita ja erityisesti keuhkoissa tukkoisuutta . 
1 .  Hän etsii palvelua palvelunimikkeillä, jotka liittyvät hänen ongelmaansa:
 	Lääkärin vastaanotto, Allergiavastaanotto, Allergiapoliklinikka jne . 
2 . Löydettyään haluamansa palvelun hän voi päättää, että hän tarvitsee:
  vain palvelua koskevaa neuvontaa ja ohjausta (BAB) tai 
 	 hän voi varata ajan lääkärin vastaanotolle (BEA/EEA) 
� . Jos syntyy lääkärikontakti, niin lääkärin mahdollisesti määrää vastaanotolla hänet  
  laboratoriokokeisiin (LBA)
 	röntgenkuvaukseen (LAA)
� . Lääkäri pyytää myös varaamaan uuden vastaanottoajan kokeiden jälkeen . Henkilö 
 varaa ajat 
 	laboratoriokokeisiin (BEA/LBA)
 	rötgentutkimukseen (BEA/LAA) 
 	uudelle vastaanotolle (BEA/EEA) .
� . Jos syntyy hoitoprosessin lopussa asiakasmaksuissa epäselvyyttä, niin niiden vuoksi 
 henkilö tiedustelee asiaa 
 	potilastoimistosta (XEA)  

Palvelutarjonta (esimerkki)

Yleislääkärin palvelu EEA Sairauteen liittyvä neuvonta- 
ja ohjauspalvelu BAB

Kliinisen kemian 
laboratorio LBA 

Asiakashallinnon 
palvelu XE

Allergiavastaanotto EFA002 Palvelunvaraus asiakkaalle 
BEA

Natiiviröntgen-
tutkimus LAA

Potilastoimisto-
palvelu XEA 

Keuhkosairauksien allergo-
logia FKB

Palvelun varaus toiselle 
organisaatiolle BEB

Allergiapoliklinikka EFB002

Allergiahoitajan palvelu 
EDB001

Kuvio � A . Palvelutarjonta – Asiakkaan ongelmana esimerkiksi allergiset oireet
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Yhteenvetona:
Palvelutarjonnan avulla asiakkaalle / potilaalle tai muulle taholle (esimerkiksi toi-
selle organisaatiolle, joka haluaa saada kuvan palvelutarjonnasta ohjatakseen palve-
luihin asiakkaansa) hahmottuu tarjolla olevat palvelut. Tavoitteena on, että ongel-
miin löytyy oikea palvelu mahdollisimman helposti. Jopa organisaatioiden sisällä 
voi olla ongelmana palveluiden ja avun löytyminen. 

Palveluiden toteutuksessa palvelunimikkeiden avulla voidaan kuvata palveluta-
pahtumaa. Palvelutapahtumaan liittyy myös usein erilaisia toimenpiteitä ja resurs-
seja, joiden kuvaaminen on usein paikallaan itse tapahtumassa.

Palvelun toteutumisen dokumentointi tapahtuu erilaisten asiakirjojen avulla. 
Palvelua annetaan lähtökohtaisesti aina jostain syystä, eli palvelulla on suhde jo-
honkin asiantilaan, johon halutaan muutosta. Toimenpiteet ja annettavat palvelut, 
joita toteutetaan muutoksen aikaansaamiseksi, voivat irtautua alkuperäisestä pal-
velusyystä. Esimerkiksi allergiaepäily voi johtaa aivan muun palvelutarpeen tiedos-
tamiseen, jos kyse ei olekaan allergiasta. Palveluprosessin kirjaaminen on kuitenkin 
oleellista. Syntyneet asiakirjat arkistoidaan. Asiakirjoihin tehdyistä kirjauksista voi-
daan muodostaa erilaisia tilastoja. 

Palvelun	toteutumisen	prosessi:

Ajanvaraus Vastaanottokäynti Röntgen- ja laboratorio- Vastaanottokäynti Asiakasmaksu
Aika Tilannekartoitus tutkimukset Hoito- ja hoito- ja maksusuorite
   suunnitelma 

� B . Varsinainen palvelu todentuu esimerkkitapauksessa

� C . Palvelun toteutumisen dokumentointi 

Palvelutapahtumasta 
muodostuvat asiakirjat

tilastot

arkisto
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1.5 Luokituksen päivittäminen 
Palveluluokitus 2008 - Terveyspalvelut on ensimmäisen sukupolven versio, joka 
edellyttää jatkokehittelyä ja työtä. 

Muutamia tarvittavia jatkotoimenpiteitä:
• Palveluiden tarkenteiden edelleen kehittäminen. 
• Palveluihin liittyvien synonyymien ja hakusanojen kokoaminen
• Palvelunimikkeiden ja määritelmien täydentäminen
• Luokituksen yläluokkien avaaminen sosiaalialan palveluiden osalta 

Keskeinen osa tässä jatkotyössä on luokituksen käyttäjillä ja heidän kokemuksil-
laan. Palveluluokituksessa on 826 palvelutermiä, mutta lisää tarvitaan. 

Koko palveluluokitus on saatavissa koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodis-
topalvelu) sähköisessä muodossa. Luokituksen käyttöönottoa ja päivitystä tukee 
Stakesiin perustettu pysyvä sosiaali- ja terveysalan palveluluokituksen asiantuntija-
ryhmä. Lisätietoja palveluluokituksesta ja asiantuntijaryhmän toiminnasta voi tie-
dustella palveluluokitus@thl.fi osoitteesta. 



21

Terveysalan palveluluokitus 

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2009 l THL 

2 Terveysalan palveluluokitus

2.1 Palvelulajit
Palvelulajit 2008 palveluluokituksessa sekä ne luokat, joita ei avata, vaan toteute-
taan myöhemmässä vaiheessa.  Tähdellä on merkitty pelkästään terveysalan palve-
luita sisältävät luokat.

A Hätä- ja kriisipalvelu

B Palveluprosessin hallintapalvelu

C Itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala>

D Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu

E	I	 Terveyden-	ja	sairaanhoidon	palvelu

F	I Sairaanhoidon	erikoisalapalvelu

G	I Valtakunnallisesti	keskitettävä	erityistason	sairaanhoito

H Toimintakykyyn ja toimintaedellytyksiin liittyvä palvelu

I Ei nyt avattava palvelulaji

J Sosiaali- ja terveysalan yhteinen palvelutoiminta

K Sosiaali- ja terveysalan eriytynyt asiantuntijapalvelu

L	I Terveysalan	tutkimus-	ja	selvityspalvelu

M Ei nyt avattava palvelulaji

N Ei nyt avattava palvelulaji

O Ei nyt avattava palvelulaji

P Vertais- ja vapaaehtoispalvelu

R Ei nyt avattava palvelulaji

S Oheispalvelu

T Viranomaispalvelut

U Ei nyt avattava palvelulaji

V Ei nyt avattava palvelulaji

W Ei nyt avattava palvelulaji

X Palveluiden tukipalvelu

Y Ei nyt avattava palvelulaji

Z Ei nyt avattava palvelulaji
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2.2 Palvelulajit ja palveluryhmät
Palvelulajin (yksi kirjain) ja palveluryhmän palvelunimikkeet Lyhenne 
(kaksi kirjainta)        

Hätä- ja kriisipalvelu A
 Hätäkeskuspalvelu AA
 Sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisipuhelinpalvelu AB
 Sosiaalialan päivystyspalvelu AC
 Terveysalan päivystyspalvelu AD
 Lääkinnällisen pelastustoimen palvelu AF
 Pelastustoiminta AG
Palveluprosessin hallintapalvelu B
 Sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu BA
 Asiamiespalvelu <sosiaali- ja terveysala> BB
 Palvelunvaraus BE
 Muistutuspalvelu BF
 Palveluohjauspalvelu <sosiaali- ja terveysala> BG
 Palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu <sosiaali- ja terveysala> BH
 Siirtopalvelu palveluyksikköjen tai kodin ja hoitoyksikön välillä BI
Itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala> C
 Omahoitopalvelu sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä CA
 Toimintakykyä tukeva omahoitopalvelu CB
 Muu itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala> CZ
Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu D
 Rokotuspalvelu  DA
 Neuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DB
 Terveystarkastuspalvelu DC
 Kouluterveydenhuollon palvelu DD
 Opiskeluterveydenhuollon palvelu DE
 Toimintakykyrajoitteita ennalta ehkäisevä palvelu DF
 Muu ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan 
 palvelu DZ
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelu  E
 Hammas- ja suusairauksien peruspalvelut EA
 Ehkäisevä suun terveydenhoitopalvelu EB
 Hammaslaboratoriopalvelu EC
 Hoitotyön palvelu ED
 Yleislääkärin palvelu EE
 Kohdennettu sairaanhoitopalvelu EF
 Sairaalahygieniapalvelu EG
 Kotisairaalapalvelu EH
 Kotihoito EI
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 Saattohoitopalvelu EJ
 Erityisvarusteltu hoitoyksikkö EK
 Elinsiirto- ja vastaanottopalvelu  EL
 Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelu EM
 Työterveyshuollon palvelu EN
 Merimiesterveydenhuollon palvelu EP
 Vankeinhoidon sosiaali- ja terveydenhoidon palvelu ES
 Muu terveyden- ja sairaanhoidon palvelu EZ
Sairaanhoidon erikoisalapalvelu F
 Sisätautien erikoisalapalvelut FA
 Kirurgian erikoisalapalvelut FC
 Naistentautien ja synnytysten erikoisalapalvelut FD
 Lastentautien erikoisalapalvelut FE
 Silmätautien erikoisalapalvelut FF
 Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoisalapalvelut FG
 Iho- ja sukupuolitautien erikoisalapalvelut FH
 Psykiatrian erikoisalapalvelut FI
 Neurologian erikoisalapalvelut FJ
 Keuhkosairauksien erikoisalapalvelut FK
 Suun terveydenhuollon erikoisalapalvelut FL
 Yksittäiset erikoisalapalvelut FM
 Lääketieteelliset erikoisalatutkimukset FN
 Muu sairaanhoidon erikoisalaryhmä FZ
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito G
 Synnynnäiset poikkeamat <erityistason sairaanhoito> GA
 Syöpäsairaudet <erityistason sairaanhoito> GB
 Erityistason muu sairaanhoito GC
Toimintakykyyn ja toimintaedellytyksiin liittyvä palvelu H
 Lääkinnällinen kuntoutuspalvelu HA
 Kuntoutuksen terapiapalvelut HB
 Sosiaalinen kuntoutus HC
 Ammatillinen kuntoutuspalvelu HD
 Apuvälinepalvelu ja toimintaympäristön muutospalvelut HG
 Kuntoutuksen yhteistyöryhmät HI
Sosiaali- ja terveysalan yhteinen palvelutoiminta J
 Tukikeskuspalvelu <sosiaali- ja terveysala> JA
 Päihdepalvelu JB
 Mielenterveyspalvelu JC
Sosiaali- ja terveysalan eriytynyt asiantuntijapalvelu K
 Psykologipalvelu KB
 Seksuaalineuvontapalvelu KS
Terveysalan tutkimus- ja selvityspalvelu L
 Kuvantamistutkimuspalvelu LA
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 Laboratoriopalvelu LB
 Patologian palvelu LC
 Kliinisen neurofysiologian palvelut LD
 Kliinisen fysiologian palvelut LE
 Valokuvaus ja videointi palvelu LF
 Kliininen muu tutkimuspalvelu LG
 Seulontatutkimus LH
 Näöntutkimuspalvelu LI
 Kuulon ja tasapainon tutkimuspalvelu LJ
Vertais- ja vapaaehtoispalvelu P
 Vertaistuki PA
 Muu vertais- ja vapaaehtoispalvelu PZ
Oheispalvelu S
 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu <oheispalvelu> SA
 Virkistyspalvelu SB
 Tietopalvelu <asiakkaille> SC
 Potilas- ja asiakastietojen tarkastuspalvelu SD
 Hengelliset palvelut SE
 Vainajiin liittyvät palvelut SF
 Apupalvelut <oheispalvelu> SG
 Hoitotarvikepalvelu SH
 Apteekkipalvelu SI
 Tulkkipalvelu  ST
 Muu oheispalvelu SZ
Viranomaispalvelut T
Palveluiden tukipalvelu X
 Hankintatoimen palvelu XA
 Henkilöstöhallinnon palvelu XB
 Logistiikkapalvelu <palveluiden tukipalvelu> XC
 Ravitsemuspalvelu <palveluiden tukipalvelu> XD
 Asiakashallinnon palvelu  XE
 Tietohallintopalvelu XF
 Tutkimus- ja kehittämispalvelu XG
 Arkistointipalvelu  XH
 Lääketieteellinen kirjastopalvelu XI
 Puhelinliikennepalvelu XJ
 Sähkö-, LVI ja rakennustekniikkapalvelu XK
 Huoltopalvelu XL
 Lääketieteellisen tekniikan palvelu XM
 Laitosapteekki  XN
 Terveysalan kudospankkipalvelut XP
 Terveysalan erikoistunut tukipalvelu XR
 Muu palveluiden tukipalvelu XZ
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2.3 Koko luokitus
Luokitus on tässä siten, että ensiksi on koodi, lyhenne ja nimike ja seuraavaksi 
mahdolliset selitteet ja huomautukset. Koodistopalvelimelta www.thl.fi/koodisto-
palvelu on saatavissa koko luokitus sähköisessä muodossa. Aakkosellinen hakemis-
to palveluista on tämän oppaan lopussa.

1000 A Hätä- ja kriisipalvelu
äkillisen henkeä, terveyttä tai hyvinvointia vakavasti uhkaavan tilanteen vaatiman 
asiantuntija-avun saamiseksi järjestetty usein ympärivuorokautinen puhelinneu-
vontapalvelu
 
1001 AA Hätäkeskuspalvelu
pelastus-, poliisi sekä sosiaali- ja terveystoiminen asiantuntija-avun saamiseksi jär-
jestetty aluejakoon perustuva ympärivuorokautinen puhelinneuvontapalvelu  
Maa on jaettu hätäkeskuksiin (15). Hätäkeskustoimintaa varten on perustettu sisä-
asiainministeriön alainen Hätäkeskuslaitos. Sisäaisainministeriö johtaa laitosta yh-
teistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

1002 AAA Neuvontapalvelu kotimaassa tapahtuneessa hätätilanteessa
kotimaan hätätilanteita varten ylläpidettävä hätäkeskuspalvelu

1003  AAB Neuvontapalvelu ulkomailla tapahtuneessa hätä- ja kriisi-
tilanteessa 
ulkomailla tapahtuneita hätä- ja kriisitilanteita varten ylläpidettävä puhelinneu-
vontapalvelu, josta saa tapahtumatietoja ja tarvittaessa toimintaohjeita
Puhelinneuvontapalvelu, joka antaa tietoja esim. ulkomailla tapahtuneen suuron-
nettomuuden yhteydessä 
 
1004 AAZ Muu hätäkeskuspalvelu
hätäkeskuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1005 AB Sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
äkillisen henkeä, terveyttä tai hyvinvointia uhkaavan tilanteen edellyttämän asian-
tuntija-avun saamiseksi järjestetty usein ympärivuorokautinen puhelinpalvelu 
Sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisitilanteita ovat mm. äkillisen sairaus, onnetto-
muus, myrkytys, itsemurhavaara, perheväkivalta tai muu sosiaalisen hätätilanne ja 
ympäristökatastrofit, jotka aiheuttavat mm. infektiotauteja, myrkytyksiä tai radioak-
tiivista säteilyä.

1006 ABA Sairastapaukset 
vakavan ja äkillisen sairastapauksen hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
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1007 ABB Tapaturmat 
vakavan tapaturman hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
 
1008 ABC Palovammat 
vakavan palovamman hätä- ja kriisipuhelinpalvelu 
 
1009 ABD Myrkytykset 
äkilliseen myrkytykseen liittyvä hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
Myrkytyskeskus, valtakunnallinen HUS 09-4711

1010 ABE Itsemurhien ehkäisy 
itsemurhan ehkäisyn puhelinneuvonta- ja ohjauspalvelu
 
1011 ABF  Mielenterveysongelmat 
vakavan ja äkillisen tai akutisoituneen mielenterveysongelman hätä- ja kriisipu-
helinpalvelu
 
1012 ABG Sosiaalialan kriisipalvelu 
vakavan ja äkillisen sosiaalisen ongelman hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
 
1013 ABH Epidemianeuvonta 
vakavan tartuntatautiepidemian aikainen hätä- ja kriisipuhelinpalvelu
Epidemianeuvonta sisältää sekä epidemiaan sairastuneiden mutta myös ko. tartun-
tatautiriskin välttämiseksi tarvittavan neuvonnan ja ohjauksen

1014 ABI Infektioneuvonta < hätä- ja kriisipuhelinpalvelu>
vaikeissa infektiotilanteissa annettava neuvontapalvelu puhelimitse
 

1015 ABI001 Verialtistusten jälkeinen hoito-ohjepalvelu
palvelu antaa tietoa ja ohjeita verialtistuksen jälkeen
Verialtistuksen jälkeen (esim. neulanpisto) tarvitaan nopeasti tietoa jatkotoi-
menpiteistä. Tässä palvellussa annetaan tietoa 24 tuntia vuorokaudessa kaikil-
le sitä tarvitseville. 

1016 ABZ Muu sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisipuhelinpalvelu 
hätä- ja kriisipuhelinpalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1017 AC Sosiaalialan päivystyspalvelu
Sisältää mm. sosiaalihuollon erikoistuneiden hoito- ja tukipalveluiden päivystyspal-
velut, kuten lastensuojelun päivystyksen tai päihdehuollon päivystyksen.

1018 ACA Sosiaalipäivystys
 
1019 ACB Rikosuhripäivystys
rikosuhripäivystys tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasioissa todis-
tavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen (Lähde: www.rikosuhripaivystys.fi 
esite) 
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1020 ACC Lastensuojelun päivystys
lapsen laiminlyöntiin, pahoinpitelyyn tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä 
sosiaalialan päivystyspalvelu
 
1021 ACZ Muu sosiaalialan päivystyspalvelu
sosiaalialan päivystyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa

1022 AD Terveysalan päivystyspalvelu
ilman ajanvarausta tapahtuva äkillisen terveysongelman tutkimus- ja hoitopalvelu 
terveyskeskuksessa, sairaalan poliklinikalla tai yksityissektorilla
Äkillisen terveysongelman tutkimus- ja hoitopalvelu terveyskeskuksessa, sairaalan po-
liklinikalla tai yksityissektorilla.

1023 ADA Lääkäripäivystys
terveyskeskuksessa tai yksityisvastaanotolla tapahtuva terveyspalvelu päivystyk-
senä

 
1024 ADA001 Yleislääkärin päivystys
yleislääkärijohtoinen päivystyspalvelu
Päivystyspalvelu voidaan toteuttaa mm. vastaanotolla tai puhelinpäivystyksenä

1025 ADA002 Erikoislääkärin päivystys
erikoislääkärin avohoidon päivystyspalvelu
Päivystyspalvelu voidaan toteuttaa mm. vastaanotolla tai puhelinpäivystyksenä

1026 ADB Suun terveydenhuollon päivystys
 
1027 ADB001 Hammaslääkäripäivystys
hammaslääkärijohtoinen päivystyspalvelu
 
1028 ADB002 Erikoishammaslääkäripäivystys
erikoishammaslääkärijohtoinen päivystyspalvelu

 
1029 ADC Yhteispäivystys
yleislääkärin ja tiettyjen lääketieteen erikoisalojen yhteinen tai eri lääketieteen 
erikoisalojen yhteinen päivystyspalvelu
Päivystyspalvelu voidaan toteuttaa mm. terveyskeskuksessa, sairaalan poliklinikal-
la tai yksityissektorilla. 

1030 ADD Sairaanhoidon erikoisalapäivystys
Lääketieteen erikoisalakohtaisesti järjestetty päivystyspalvelu

 
1031 ADD001 Sisätautipäivystys
sisätautipotilaiden hoitoon erikoistunut päivystyspalvelu
 
1032 ADD002 Kirurgiapäivystys
kirurgisten potilaiden hoitoon erikoistunut päivystyspalvelu
 
1033 ADD003 Naistentautipäivystys
naistentautipotilaiden hoitoon erikoistunut päivystyspalvelu
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1034 ADD004 Synnytyspäivystys
synnyttämiseen liittyvä päivystyspalvelu
 
1035 ADD005 Anestesiapäivystys
nukutus- ja kivunhallintapalveluihin erikoistunut päivystyspalvelu
Päivystykseen saattaa osallistua anestesialääkärin lisäksi myös anestesiahoitaja.

1036 ADD006 Lastentautipäivystys
lasten sairauksien hoitoon erikoistunut päivystyspalvelu
 
1037 ADD007 Silmätautipäivystys
silmän alueen sairauksiin ja vammoihin erikoistunut päivystyspalvelu
 
1038 ADD008 Korva-, nenä- ja kurkkutautien päivystys
korvan, nenän ja kurkun alueiden sairauksiin ja vammoihin erikoistunut päi-
vystyspalvelu
 
1039 ADD009 Syöpätautien ja sädehoidon päivystys
syöpää sairastavien ja / tai sädehoidossa olevien potilaiden päivystyspalvelu
 
1040 ADD012 Psykiatrian päivystys (aikuiset)
aikuisten mielenterveyteen liittyvien sairauksien ja ongelmien hoitoon erikois-
tunut päivystyspalvelu 
 
1041 ADD013 Psykiatrian päivystys (lapset)
lasten mielenterveyteen liittyvien sairauksien ja ongelmien hoitoon erikoistu-
nut päivystyspalvelu 
 
1042 ADD014 Psykiatrian päivystys (nuoret)
nuorten mielenterveyteen liittyvien sairauksien ja ongelmien hoitoon erikois-
tunut päivystyspalvelu 
 
1043 ADD015 Neurologian päivystys
neurologisten sairauksien, vammojen tai oireiden hoitoon erikoistunut päivys-
tyspalvelu

1044 ADD016 Infektiosairauksien päivystyspalvelu
infektiosairauksien hoitoon erikoistunut päivystyspalvelu
 
1045 ADD017 Traumatologian päivystyspalvelu
 
1046 ADD018 Neurokirurgian päivystyspalvelu
 
1047 ADD019 Sydän- ja verisuonikirurginen päivystys
 
1048 ADD020 Invasiivisen kardiologian päivystys
 
1049 ADD021 Mahakirurgian päivystys
 
1050 ADD999  Muu erikoisalapäivystys
erikoisalan päivystys, jolle ie ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1051 ADE Päivystystutkimuspalvelu
päivystysaikana tarjottu lääketieteellinen tutkimuspalvelu
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1052 ADE001 Röntgenpäivystys
lääketieteellisiin kuvantamistutkimuksiin erikoistunut päivystyspalvelu

1053 ADE002 Laboratoriopäivystys
lääketieteellisiin laboratoriotutkimuksiin erikoistunut päivystyspalvelu
 

1054 ADZ Muu terveysalan päivystyspalvelu
terveysalan päivystyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1055 AF Lääkinnällisen pelastustoimen palvelu
terveydenhuollon äkillisten tilanteiden hoitamiseksi tarvittava toiminnallinen osa, 
kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden ulkopuolella annettava ensiapu ja ensihoito 
tapahtumapaikalla ja kuljetuksen aikana sekä välitön ensihoito sairaalassa (Lähde: 
Erikoissairaanhoitolaki ja sen perustelut 1062/1989)
Lääkinnällinen pelastustoimi kuuluu erikoissairaanhoitolain piiriin.(565/1994).

1056 AFA  Ensiapu
loukkaantuneelle tai sairastuneelle ennen perusteellisempaa hoitoa annettava 
kiireinen apu (Lähde: Kielitoimiston sanakirja 2006)
 Tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä sopivassa paikassa loukkaantuneelle tai 
sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettu apu. Sosiaali- ja terveysministe-
riö on teknillisissä ohjeissaan antanut työturvallisuuslakia tarkentavia ohjeita, jois-
sa todetaan mm, että ensiavun antaa yleensä terveydenhuollon ammattihenkilö tai 
ensiapuun perehtynyt henkilö, joka ensiapukursseilla tai muulla vastaavalla tavalla 
on hankkinut itselleen tarvittavan tiedon ja kokemuksen.

1057 AFB Ensivaste
ensivaste on viranomaisen, lähinnä pelastusviranomaisen toimintaa onnetto-
muustilanteissa
 
1058 AFC Ensihoito 
asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemä tilanteen arviointi ja välit-
tömästi antama hoito, jolla sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoimin-
not pyritään käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa py-
ritään parantamaan perusvälineillä, lääkkeillä taikka muilla hoitotoimenpiteillä 
(Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994 2§ 1 mom.)
Ensihoidolla tarkoitetaan terveydenhuollon erityispalvelua, joka yhteistyössä sai-
raankuljetus- ja pelastuspalvelun sekä hätäkeskuksen kanssa mahdollistaa tervey-
denhuollon toimenpiteiden kohdentamisen ja tarpeellisen hoidon aloittamisen ja 
tarvittaessa toteuttamisen sairaanhoitolaitosten ulkopuolella jo ennen kuljetusta 
siihen asti kunnes potilas on siirretty sairaalahoitoon. (VSSHP nettisivu). Ensihoi-
tojärjestelmä kuvaa hoitoketjua hälyttämisestä siihen asti kunnes potilaan tila sai-
raalassa on vakiinnutettu (VSSHP-nettisivu). Sairaankuljetus ja ensihoitotehtävät 
on luokiteltu erikseen samoin kuin tehtävät, joissa on ensihoitovaste. Näitä luoki-
tuksia voidaan käyttää tarvittaessa lisäattribuutteina (Sairaankuljetus- ja ensihoi-
topalvelu - Opas hälytysohjeen laatimiseksi. STM oppaita 2005:23) 
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1059 AFD Sairaankuljetus 
ammattimainen asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta 
sairaankuljetusajoneuvolla, vesi- tai ilma-aluksella sekä muulla erityiskulkuneu-
volla tapahtuva henkilökuljetus ja ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annet-
tava ensihoito, joka johtuu sairaudesta, vammautumisesta tai muusta hätätilan-
teesta (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994  2§ 1 Mom.)
Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät 
valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aika-
na odottamatta huonone, ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelasta-
vat toimenpiteet (Asetus sairaan-kuljetuksesta 565/1994  2§ 3 Mom.).  Hoitotason 
sairaankuljetuksella tarkoitetaan valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoi-
don tasolla ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata 
(Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994  2§ 4 Mom.). Kansanterveyslain (66/1972) 
mukaan kunnalla tulee olla terveys-keskus, jonka velvoite on huolehtia sairaan-kul-
jetuksen järjestämisestä sekä lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestämisestä ja yl-
läpitämisestä. Kunnan tulee huolehtia paikallisiin olosuhteisiin nähden riittävän 
sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisestä lukuun ottamatta sairaankuljetukseen 
tarvittavia ilma-aluksia sekä kelirikkokelpoisten ja vastaavanlaisten erityiskulku-
neuvojen hankintaa ja ylläpitoa. (Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoi-
tus ja hallinnointi, SM;Työryhmäraportti 1/2007)

1060 AG Pelastustoiminta
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 5 §:n mukaan 
alueen pelastustoimi huolehtii, että alueella on väestön varoittamiseen tarvittava 
hälytysjärjestelmä. Toisaalta pelastuslakiin on kirjattu jokaista ihmistä koskeva toi-
mintavelvollisuus onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua. Pelastuslaissa on ko-
rostettu ennaltaehkäisyä monin tavoin. Pelastuslain 3 §:n mukaan kunnan tehtä-
vänä on huolehtia pelastustointa koskevasta valistuksesta ja neuvonnasta, millä on 
tarkoitus saada ihmiset itse ehkäisemään onnettomuuksia ja toisaalta toimimaan 
oikein onnettomuustilanteissa. Pelastuslain (468/2003) 43 §:n pelastustoiminnan 
määritelmään sisältyy väestön varoittaminen yhtenä toimintona.
Eräissä tapauksissa, esimerkiksi jos kunnassa on ydinvoimala tai asetuksessa erik-
seen määritelty suuronnettomuuden vaaran aiheuttava laitos, pelastustoimen suun-
nitelmia laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä. Suunnitelmista 
on lain 9 §:n mukaan myös tiedotettava. Tietojen luovuttamiseen sovelletaan viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, pelastuslakia ja hätäkeskuslakia 
(157/2000). Pelastuslain 85 §:n 2 momentin ja hätäkeskuslain 9 §:n 3 momentin mu-
kaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden estämättä viranomaiset voivat luovuttaa 
tiedon, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tarpeen hengen tai terveyden suo-
jaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. (STM 
2006:81 Psykososiaalinen tuki ja palvelut suuronnettomuudessa. Asiantuntijatyöryh-
män muistio.)

1061 AGA Onnettomuudet 
 
1062 AGA001 Lääketieteellinen hoito <
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1063 AGA002 Välitön psykososiaalinen tuki < onnettomuudet>
onnettomuuden tapahtumahetkellä tai välittömästi sen jälkeen ammattihenki-
lön antama psykososiaalinen tuki 

1064 AGA003 Psykososiaalinen jälkihoito 
kriisitilanteen jälkeen myöhemmin järjestettävä psykososiaalinen tuki
 
1065 AGA004 Avustustyöhön osallistuneiden psykososiaalinen tuki <onnet-
tomuudet>
ammattilaisille ja vapaaehtoisille järjestettävä psykososiaalinen tuki esim. pur-
kutilaisuudet 
 
1066 AGA005 Psyykkinen huolto 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastuulla olevan psyykkisen ensiavun 
ja hoidon muiden auttajien (vapaaehtoisten) antama henkinen tuki (STM sel-
vitys 2006:81 s. 13)

1067 AGA006 Sosiaalityö ja sosiaalipalvelu 
sosiaalialan viranomaisten stressitapahtumasta selviytymistä edistävä toiminta 
onnettomuustilanteissa (STM selvitys 2006:81 s. 13)
 
1068 AGA999 Muu onnettomuuksiin liittyvä toiminta
pelastustoimintaan kuuluva onnettomuuksiin liittyvä hoito- tai tukipalvelu, 
jolle luokituksessa ei ole määritetty omaa luokkaansa
 

1069 AGB Suuronnettomuudet 
onnettomuus, jossa kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön tai 
omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän tai onnettomuuden laadun pe-
rusteella, on pidettävä erityisen vakavana (Lähde: onnettomuuksien tutkinnasta 
annetun lain mukaan 1995/282:3§) 
Onnettomuuksien ohella suuronnettomuuksiin verrattavia tilanteita voivat aihe-
uttaa muun muassa säteilyn lähteet, kemikaalit, vesiepidemiat ja tarttuvat tau-
dit. Suuronnettomuus voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle tai välitöntä tai 
myöhemmin ilmenevää vaaraa ympäristölle.  Suuronnettomuuksille on tyypillis-
tä, että ne eivät ole hallittavissa päivittäisen perusvalmiuden organisaatiolla ja voi-
mavaroilla. Niissä tarvitaan eri pelastusviranomaisten laajaa yhteistyötä. (Psyko-
sosiaalinen tuki ja palvelut suuronnettomuudessa. Asiantuntijatyöryhmän muistio. 
STM. 2006:81.)

1070 AGB001 Lääketieteellinen hoito 

1071 AGB002 Psykososiaalinen tuki ja palvelu 
suuronnettomuustilanteisiin liittyvä palvelukokonaisuus, joka muodostuu ih-
misen auttamiseksi tarkoitetuista psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen tuen 
palveluista, joiden tavoitteena on ehkäistä ja lieventää traumaattisen tapahtu-
ma psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. (STM selvityksiä 2006:81) 
Kirkon henkinen huolto, on osa psykososiaalista tukea, jonka tehtävänä on antaa 
onnettomuuden uhreille ja omaisille henkistä tukea (STM selvitys 2006:81 s. 13)

1072 AGB003 Avustustyöhön osallistuneiden psykososiaalinen tuki 
suuronnettomuuden yhteydessä ammattilaisille ja vapaaehtoisille järjestettävä 
psykososiaalinen tuki esim. purkutilaisuudet, kriisitilanteen läpikäynti
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1073 AGB004 Psyykkinen huolto 
suuronnettomuuden yhteydessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden vas-
tuulla olevan psyykkisen ensiavun ja hoidon muiden auttajien (vapaaehtois-
ten) antama henkinen tuki (STM selvitys 2006:81 s. 13)

1074 AGB005 Sosiaalityö ja palvelu 
sosiaalialan viranomaisten tarjoama kansalaisten selviytymistä edistävä palvelu 
suuronnettomuuden yhteydessä 
 
1075 AGB999 Muu suuronnettomuuksiin liittyvä palvelu
pelastustoimintaan kuuluva suuronnettomuuksiin liittyvä hoito- tai tukipalve-
lu, jolle luokituksessa ei ole määritetty omaa luokkaansa

1076 AGC Lääkinnällisen pelastustoimen johtoyksikkö 

1077 B Palveluprosessin hallintapalvelu
palveluprosessin, yksittäiseen palvelutapahtuman, palvelukäynnin tai palveluko-
konaisuuden hallintaan liittyvä palvelu, kuten neuvonta, palvelutarpeen arviointi, 
palveluihin ohjaus, palveluiden varaus ja muistutuspalvelu
Palveluprosessiin kuuluvat vähintään seuraavat kolme vaihetta: palvelun vireillepano, 
toteutus ja lopettaminen. Jokainen näistä vaiheista voi olla yksi palvelutapahtuma, tai 
ne voivat koostua useasta eri palvelutapahtumasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluprosessi voi sisältää laajimmillaan seuraavat vaiheet: palvelun vireillepano, pal-
velun piiriin kuulumisen tarkistaminen, palveluntarpeen selvittäminen, päätös pal-
velun piiriin ottamisesta, palvelun suunnittelu, palveluvoimavarojen varaus, päätös 
palvelun toteuttamisesta, tiedoksianto päätöksestä, palvelun toteuttaminen, palvelun 
arviointi, palvelun lopettaminen. (Lähde: http://www.sosiaaliportti.fi/File/802494dc-
fce7-419d-8601-572ce8f6fa8d/1_Liite+1.doc)

1078 BA Sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu
palvelu, jonka avulla asiakas saa neuvontaa ja opastusta etsiessään sosiaali- ja/tai 
terveyspalveluja ongelmatilanteissa
Useimmiten kyseessä on ns. ensikontakti palvelujärjestelmään, jolloin asiakas etsii oi-
keata palvelua ja/tai palveluntoteuttajaa mm. puhelimitse, käyttäen sähköisiä palve-
luja tai asioimalla palveluyksikön neuvonnassa.

1079 BAA Työ- ja toimintakykyyn sekä -kuntoutukseen liittyvä neuvonta- ja 
ohjauspalvelu työ-, toimintakykyyn sekä kuntoutus- ja kuntoutumiskysymyk-
siin erikoistunut sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu
 
1080 BAB Sairauteen liittyvä neuvonta- ja ohjauspalvelu
sairaudenhoitoon erikoistunut neuvonta ja ohjauspalvelu
Hoitoonpääsyn järjestely sisältää mm. ajanvarauksen.
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1081 BAC Turvallisuuteen liittyvä neuvonta- ja ohjauspalvelu 
turvallisuuskysymyksiin erikoistunut sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjaus-
palvelu

1082 BAD Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden neuvonta ja ohjaus ammattilai-
sille
terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu neuvonta- ja ohjauspalvelu potilai-
den hoidoista, palveluista ja hoitopaikoista
 
1083 BAE Sosiaalipalvelujen neuvonta ja ohjaus ammattilaisille terveydenhuol-
lossa
sosiaalialan ammattilaisille suunnattu neuvonta- ja ohjauspalvelu sosiaalialan 
asiakkaiden palveluista ja hoitopaikoista
 
1084 BAZ Muu sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu
sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu, jolle ei ole määritetty luoki-
tuksessa omaa luokkaansa
 

1085 BB Asiamiespalvelu 
kansalaisten tai kansalaisryhmien sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien eri lain-
säädäntöjen toimeenpanoon liittyvän oikeusturvan varmistamiseksi perustettu 
lainsäädäntöjen mukaan erikoistunut palvelu
Yksilöiden oikeusturvan varmistamiseksi Suomeen on luotu erilaisia asiamiesjärjes-
telmiä sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. (Lähde: Hallituksen esitys Eduskun-
nalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta HE 163/2004)Asiamiehiä on sekä valtakunnallisel-
la että paikallisella tasolla. Valtakunnallinen ja julkinen asiamiestoiminta perustuu 
lakiin (esim. lapsiasiavaltuutettu). Yksityisten tahojen toiminta ei ole lakiin perus-
tuvaa. Paikallisella tasolla on sekä lakiin perustuvaa sosiaali- että terveyspalveluis-
sa asiamiestoimintaa, jotka kunnan on järjestettävä. Lisäksi kunta voi itsehallintonsa 
nojalla perustaa erilaisia asiamiehen tehtäviä. Viranomaistoiminnan lisäksi järjestöt 
ovat toteuttaneet asiamiestoimintaa eri toiminta-alueilla. (Lähde: Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta HE 163/2004)

1086 BBA Potilasasiamiespalvelu
asiamiespalvelu, joka tarjoaa neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain soveltamisessa
Potilasasiamies mm. tiedottaa potilaan oikeuksista, avustaa potilasta muistutuksen 
tekemisessä ja muutenkin toimii potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttami-
seksi. (laki: Portillaan asemasta ja oikeuksista terveyspalveluissa  785/1992)

1087 BBB Sosiaaliasiamiespalvelu
asiamiespalvelu, joka tarjoaa neuvoa asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysy-
myksissä 
Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on 1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen 
liittyvissä asioissa; 2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa; 
3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista; 4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edis-
tämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä 5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman ke-
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hitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle (Lähde: La-
ki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 24§ ). Kunta 
voi toteuttaa sosiaaliasiamiestoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai os-
topalveluna. 

1088 BBC Päihdeasiamiespalvelu 
päihdeasioihin keskittyvä asiamiespalvelu
Päihdeasiamies antaa neuvoja muun muassa hoitoon hakeutumisesta, tietosuojas-
ta ja toimeentuloturvasta sekä koulutusta ja konsultointia kunnille ja muille päih-
depalvelujen toimijoille (www.sosiaaliportti.fi) 

1089 BBD Lapsiasiamiespalvelu
lasten erityiskysymyksiin keskittyvä asiamiespalvelu
 
1090 BBE Lapsiasiavaltuutetun palvelu
lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumis-
ta. Valtuutettu seuraa lasten ja nuorten elinolosuhteita, lainsäädäntöä ja päätök-
sentekoa.( Laki Lapsiasiavaltuutettu 21.12.2004/1221)
Lapsiasiavaltuutettu valtakunnan tasoista toimintaa, joka perustuu lakiin. Lapsi-
asiavaltuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä anna nii-
hin liittyviä kannanottoja. Hän ei voi myöskään muuttaa toisten viranomaisten 
päätöksiä eikä käsittele niitä koskevia valituksia (Lähde:http://www.lapsiasia.fi/
Resource.phx/lapsiasia/asiointi/index.htx)

1091 BBF Vammaisasiamiespalvelu
kunnan tai järjestön ylläpitämä asiamiespalvelu jonka tehtävänä on seuranta, 
neuvoa, ohjata ja järjestää tukitoimintaa vammaisuuteen liittyvissä asioissa
Kunta voi toteuttaa haluamiaan asiamiespalveluja, samoin järjestöt voivat perus-
taa vammaisasiamiespalveluja.

1092 BBZ Muu asiamiespalvelu
asiamiespalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1093 BE Palvelunvaraus
palvelun toteutusta varten tehtävä varaus, joka käsittää sekä aikaa, resurssia, tilaa 
tai muuta palvelun toteutumisen edellyttämää asiaa
 

1094 BEA Palvelunvaraus asiakkaalle/potilaalle
yksittäisen asiakkaan/potilaan tekemä palvelutapahtuman varaus, jossa voi teh-
dä, siirtää tai peruuttaa yhden organisaation palveluvarauksen 
Palvelunvarauksen mediat ilmoitetaan attribuutteina. Palvelunvaraamiseen tarkoi-
tettu palvelu voi merkitä samaa kuin jonohoitajan palvelu. 

1095 BEB Palvelunvaraus toiselle organisaatioille
oman organisaation asiakkaalle tehty palveluvaraus toisessa organisaatiossa
Palvelu on tarkoitettu organisaatiolle, joka pääsee varamaan esim. itselleen ennak-
koon kohdistettuja palveluita toiselta palveluyksiköltä.
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1096 BEC Yhteispalveluvaraus
useiden organisaatioiden palveluvarausten hallinta: palvelun varauksen teko, 
siirtäminen tai peruuttaminen  
Palvelunvarauksen mediat ilmoitetaan attribuutteina

1097 BED Palvelukokonaisuuden varaus
palvelunvarauspalvelu eri palveluntuottajien tarjoamien palvelujen muodosta-
man palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi
palvelukokonaisuuden varaus on yhden tai useamman terveydenhuollon palvelujen 
antajan tuottamien palvelutapahtumien yksilöidyn kokonaisuuden varaus (lähde: 
STM Ydindokumentin liite  DNr 1834/200726.10.2007)

1098 BEE Palvelun päättäminen
yksittäisen palvelutapahtuman tai palvelukokonaisuuden päättämiseen liittyvä 
palvelu
Voidaan esim. ilmoittaa hoitovastuun päättymisestä asiakkaalle ja muille tarvitta-
ville tahoille. 

1099 BEZ Muu palvelunvaraus
palveluvaraus, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
Palvelunvarauksen mediat ilmoitetaan attribuutteina

1100 BF Muistutuspalvelu
viestin lähettäminen asiakkaalle, tietokoneohjelmalle, ammattilaiselle, jonkin toi-
minnan käynnistymiseksi tai muistutukseksi
Viesti voidaan toimittaa mm. kirjeitse, puhelimitse, tekstiviestinä tai sähköpostina

1101 BFA Muistutus asiakkaalle
muistutuspalvelu asiakkaalle varatusta palvelusta
Esim. Helsingin kaupungin hammashuollon tekstiviestimuistutus asiakkaalle lähes-
tyvästä hoitokäynnistä. 

1102 BFB Muistutus tietokoneohjelmalle 
muistutuspalvelu tietojärjestelmälle palveluprosessin jostain vaiheesta
Esim. tietyn vaiheen jälkeen tapahtuva automaattinen prosessin käynnistyminen 
jonkin tapahtuman toteutumiseksi. 

1103 BFC Muistutus ammattilaiselle
muistutuspalvelu ammattilaiselle tietystä tapahtumasta, palvelusta tai muusta 
tehtävästä asiasta
 
1104 BFZ Muu muistutuspalvelu
muistutuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1105 BG Palveluohjauspalvelu 
palvelu, jonka tarkoituksena on tukea erityisen palvelun tarpeessa olevan asiakkaan 
selviytymistä, koota keskitetysti yhteen tiedon asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asia-
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kasta palvelujen käytössä (Lähde: http://www.sosiaaliportti.fi/File/802494dc-fce7-
419d-8601-572ce8f6fa8d/1_Liite+1.doc)
Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoite-
taan sekä asiakastyön menetelmää (case management) että palveluiden yhteensovit-
tamista organisaatioiden tasolla (service coordination). Suomessa palveluohjaus (case 
management) on vakiintunut tarkoittamaan yksilökohtaista palveluohjausta tai vain 
yksinkertaisesti palveluohjausta: olennaista on asiakkaan ja työntekijän luottamus-
suhde ja asiakaslähtöinen työskentelytapa. (Lähde. Sosiaaliportti 25.11.2007). Palve-
luohjaaja on ammattinimike, jota käyttää työntekijä, jonka tehtävänä on yhdessä asi-
akkaan kanssa koordinoida palvelukokonaisuus. 

1106 BGA Pitkäaikaissairaiden palveluohjaus
pitkäaikaissairautta, kuten diabetes tai multippeli skleroosi, sairastavan potilaan 
kysymyksiin erikoistunut palveluohjauspalvelu
 
1107 BGB Ikääntyvien palveluohjaus
palveluohjaus, jonka avulla ikääntyneet ihmiset saavat tietoa, tukea ja neuvon-
taa palveluidensa järjestämisessä ja jonka avulla lievennetään palvelujärjestelmän 
hajanaisuuden haittoja ikääntymiseen liittyvissä asioissa
 
1108 BGC Päihdeongelmaisten palveluohjaus
palveluohjaus, jonka avulla päihdeongelmaiset ja heidän läheisensä saavat tukea 
ja jonka avulla lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja 
 
1109 BGD Lasten palveluohjaus <
palveluohjaus, jonka avulla tuetaan lapsen selviytymistä ongelmatilanteessa ja 
lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja
 
1110 BGE Nuorten palveluohjaus palveluohjaus, jonka avulla tuetaan nuoren 
selviytymistä ongelmatilanteessa ja lievennetään palvelujärjestelmän hajanai-
suuden haittoja
 
1111 BGF Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea henkilöille, jotka tarvit-
sevat sosiaali- ja terveysalan mielenterveyttä tukevia palveluita sekä lievennetään 
palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja 
 
1112 BGG Maahanmuuttajien palveluohjaus 
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea maahanmuuttajille hen-
kilöille ja jonka avulla lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuuden haittoja 
 
1113 BGH Työttömien palveluohjaus 
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea työttömille tai työttö-
myysuhan alaisille henkilöille ja jonka avulla lievennetään palvelujärjestelmän 
hajanaisuuden haittoja
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1114 BGI Vammaisten palveluohjaus
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea vammaisille ihmisille ja 
heidän omaisilleen, ja jonka avulla lievennetään palvelujärjestelmän hajanaisuu-
den haittoja

1115 BGJ Asunnottomien palveluohjaus 
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea asunnottomille tai asun-
nottomuus uhan alaisille henkilöille, ja jonka avulla lievennetään palvelujärjes-
telmän hajanaisuuden haittoja
 
1116 BGK Infektiosairauksiin liittyvä palveluohjaus 
palvelu, jossa palveluohjauksen keinoin annetaan tukea infektiosairauksiin liit-
tyen 
 
1117 BGZ Muu palveluohjauspalvelu
palveluohjauspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

	
1118 BH Palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu 
palveluprosessin tai sen osan toteuttamista varten tehty suunnitelma (sovellettu 
palvelusuunnitelman määritelmää, Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja 
potilasasiakirjasanasto)
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vas-
taava suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suun-
nitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, 
ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa sekä ja/ tai 
hänen laillisen edustajansa taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun lähei-
sensä kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mi-
tä niistä erikseen säädetään. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-
ta 22.9.2000/812;  7 § )

1119 BHA Terveyden hoitosuunnitelma
määräaikainen hoitosuunnitelma, joka on laadittu potilaan hoidon toteuttami-
seksi
Sairauden hoidossa potilasta on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisym-
märryksessä hänen kanssaan ja hoitoa toteutettaessa on laadittava hoitosuunnitel-
ma (Lähde: Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116)

1120 BHB Kuntoutussuunnitelma
määräaikainen hoito/palvelusuunnitelma, joka on laaditaan potilaan kuntoutuk-
sen tai ammatillisen kuntojututuksen tueksi tai määräaikaisen työkyvyttömyys-
eläkkeen eli kuntoutustuen liitteeksi
Virallinen kuntoutussuunnitelma tehdään mm. kansaneläkelaitosta varten mää-
räajaksi (1-3v). Kuntoutussuunnitelman tulee olla kunnan tai valtion palveluk-
sessa olevan lääkärin tekemä. Kuntoutussuunnitelmassa otetaan usein kantaa eri 
kuntoutustoimenpiteiden tarpeellisuuteen ja yhteensovittamiseen kuten avohoidos-
sa toteutettavaan fysioterapiaan, toimintaterapiaan, puheterapiaan ja laitoksessa 
tapahtuvaan kuntoutukseen. Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen tulee 
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perustua kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelma laaditaan 
kuntoutujan hoidosta vastaavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä kuntoutujan 
taikka hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa vähintään yhdeksi vuodeksi ja 
enintään kolmeksi vuodeksi. (Lähde: Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksis-
ta ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566)

1121 BHC Kotihoidon tai -sairaanhoidon hoitosuunnitelma
Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palve-
lu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että 
kotipalvelu vaikka palvelujen tuottamisesta vastaisivat erikseen kunta ja kuntayhty-
mä. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. (Lähde: Asetus sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9.10.1992/912)  

1122 BHZ Muu palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu
palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa

	
1123 BI Siirtopalvelu palveluyksikköjen tai kodin ja hoitoyksikön välillä
asiakkaan tai potilaan siirtymistä kotiin tai muuhun hoitopaikkaan tukeva palvelu
 

1124 BIA Kotiuttamispalvelu 
asiakkaan tai potilaan siirtymistä kotiin tukeva palvelu
 
1125 BIB Siirto toiseen palveluyksikköön
asiakkaan tai potilaan siirtymistä toiseen palveluyksikköön tukeva palvelu
 
1126 BIZ Muu potilas- tai asiakassiirtoihin liittyvä palvelu
muu asiakkaan tai potilaan siirtymistä toiseen yksikköön tai kotiin tukeva 
palvelu, jolle ei löydy muuta luokkaa

1127 C Itsepalvelu 
palvelu, jossa asiakkaat itse hoitavat tarpeelliset tehtävät tietyn sosiaali- ja terveys-
palvelun toteuttamiseksi (lähde, mukailtu Kielitoimiston sanakirja 2006) 
Itsepalvelu voi tapahtua jossain sitä varten järjestetyssä yksikössä, sähköisissä väli-
neissä tai erilaisissa vertaisryhmissä. 

1128 CA Omahoitopalvelu sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä
oma-aloitteinen ja omatoiminen oman terveyden ja sairauden hoito (lähde Kieli-
toimiston sanakirja 2006)
Itsehoitopalvelu antaa opastusta ja ohjausta omatoimiseen hoitoon.  Palveluita käyt-
tää ja toteuttaa asiakas itse. 

1129 CAA Sydän- ja verenkiertosairauksien omahoito
sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien hoitoon erikoistunut itsehoitopalvelu
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1130 CAA001 Verenpaineen omahoito
verenpaineen tarkkailu, seuranta ja tilanteen tulkinta itsenäisesti sekä johto-
päätösten tekeminen

 
1131 CAB Tuki- ja liikuntaelinsairauksien omahoito 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon erikoistunut omahoitopalvelu

1132 CAC Diabeteksen omahoitopalvelu

1133 CAZ Muu omahoitopalvelu
omahoitopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1134 CB Toimintakykyä tukeva omahoitopalvelu
oma-aloitteinen ja omatoiminen oman toimintakyvyn ylläpitoa ja parantamista 
tukeva itsepalvelu 
 

1135 CBA Sosiaalista toimintakykyä tukeva omahoito
vuorovaikutuskykyä ja -mahdollisuuksia parantava toimintakykyä tukevat oma-
hoitopalvelu  
Esim. ikäihmisten atk-opetus, nettipisteet

1136 CBB Fyysistä toimintakykyä tukeva omahoito
fyysisen toimintakykyä ylläpitävä ja parantava toimintakykyä tukeva itsehoito-
palvelu
Esim. video-ohjauksen avulla toteutettu kotijumppa

1137 CBZ Muu toimintakykyä tukeva omahoitopalvelu
toimintakykyä tukeva itsehoitopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
 

1138 CZ Muu itsepalvelu 
itsepalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1139 D Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja 
terveysalan palvelu
sosiaali- ja/tai terveysalan asiantuntijapalvelu, jonka tavoitteena on asiakkaan/po-
tilaan voimavarojen ylläpitäminen ja lisääminen terveyteen ja sosiaaliseen suoriu-
tumiseen liittyen
Terveyden edistäminen on prosessiksi, joka antaa yksilöille ja yhteisöille entistä pa-
remmat mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä 
(WHO 1986).
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1140 DA Rokotuspalvelu 
Rokotuspalveluja voidaan antaa neuvolassa, työterveydenhuollossa, kotihoidossa, 
terveyskeskuksessa, erityisissä rokotuspisteissä tai palvelu voi olla osa julkista tai 
yksityistä terveydenhuollon muuta toimintaa.
Rokotus on heikennetyistä tai kuolleista mikrobeista tai niiden osasista tehdyn valmis-
teen vieminen henkilöön, jotta hänessä kehittyisi immuniteetti kyseisen rokotteen tar-
tuntatautia vastaa (Lähde mukailtu: Kielitoimiston sanakirja 2006) 

1141 DAA Yleisen rokotusohjelman palvelut
Yleisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman 
hyvin rokotuksin estettävissä olevia tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaeh-
toisia ja maksuttomia. Rokotusohjelman uudistustarpeisiin vaikuttavat tartun-
tatautien epidemiologiassa tapahtuvat muutokset, rokotteisiin liittyvät haittavai-
kutukset ja uusien rokotteiden tulo markkinoille. Rokotusohjelma kattaa lapset, 
asevelvolliset, ammattinsa puolesta riskiryhmässä olevat työntekijät ja influens-
sarokotuksen osalta influenssaan sairastumisen riskiryhmät mukaan lukien yli 
65-vuotiaat henkilöt ja 6–35 kuukauden ikäiset lapset.
Yleinen rokotusohjelma kattaa lasten, nuorten ja asevelvollisikäisten sekä riskiam-
matissa toimivien tarvitsemat rokotukset sekä influenssarokotukset riskiryhmille 
mukaan lukien yli 65 vuotivat henkilöt ja 6-35 kuukauden ikäiset lapset. Yleisen 
rokotusohjelman rokotusten alkamisvuodet on esitetty Kansanterveyslaitoksen in-
ternetpalveluna   http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/oppaat_ja_kirjat/rokot-
tajan_kasikirja/taulukot/taulukko_12/

1142 DAB Lisärokotukset
lisärokotuspalvelu on yleiseen rokotusohjelmaan kuulumattomaan rokotteeseen 
liittyvä palvelu, johon voi kuulua myös neuvonta, ohjaus, rokottaminen ja seu-
ranta
esim. punkki, hepatiitti rokotteet, jotka eivät ole osa ikäkausirokotusohjelmaa

1143 DAC Matkailuun liittyvä rokotuspalvelu
matkailun edellyttämiin rokotuksiin liittyvä neuvonta, ohjaus, rokotus ja seu-
ranta
 
1144 DAZ Muu rokotuspalvelu
rokotuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1145 DB Neuvolapalvelu 
sosiaali- ja/tai terveysalan palvelu, jossa annetaan neuvoa ja ohjausta psykososiaa-
lisissa kysymyksissä ja/tai terveydentilaan liittyvissä asioissa sekä terveystarkastuk-
set
 

1146 DBA Äitiysneuvolapalvelu
raskauteen ja synnytykseen sekä sen jälkeiseen tilanteeseen liittyvä neuvolapal-
velu
Lähitermit: raskauden hoito, synnytysvalmennus, synnytyksen jälkihoito
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1147 DBA001 Äitiys- ja synnytysvalmennus
äitiyteen ja synnytykseen valmentava neuvolapalvelu, johon voi liittyä myös 
harjoituksia 
 
1148 DBA002 Perhevalmennus <äitiysneuvolapalvelu>
äitiysneuvolapalvelu, joka tukee uuden perheenjäsenen saamista ja perheen 
muodostumista 
 
1149 DBA003 Perheryhmätoiminta äitiysneuvolassa
 
1150 DBA999 Muu äitiysneuvolapalvelu
äitiysneuvolapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1151 DBB Lastenneuvolapalvelu 
alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen järjestetty perhekeskeinen 
neuvolapalvelu, joka sisältää lapsen kasvun ja kehityksen seurannan, lapseen kas-
vuun ja kehitykseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan sekä rokotuspalvelut
Lastenneuvola tukee ja seuraa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja 
kasvua, antaa tukea vanhempia lapsen hoitoon, kasvatukseen sekä parisuhteen hoi-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä terveyttä edistävien elämäntapojen omaksumises-
sa. (STM lausunto /Marjaana Pelkonen

1152 DBB001 Perheryhmätoiminta lastenneuvolassa
 

1153 DBC Perhesuunnitteluneuvolapalvelu 
perhesuunnitteluun erikoistunut neuvolapalvelu
Perhesuunnitteluun kuuluu perheen lasten lukumäärään ja syntymän ajankohtaan 
kohdistuva suunnittelu.

1154 DBD Perhesuunnitteluneuvontapalvelu (yhteen kirjoitettu?)
Perhesuunnitteluneuvonta on palvelu, jota toteutetaan muun palvelun osana.

1155 DBE Hyvinvointineuvolapalvelu 
yhdistetty äitiys- ja lastenneuvolapalvelu, jossa myös isä on kirjattu asiakkaaksi
Esimerkiksi: Hyvinvointineuvolassa perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiin-
nitetään entistä enemmän huomiota. Lapsen kehityksen lisäksi neuvolassa kes-
kustellaan parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja puolisoiden jaksamiseen liittyvistä 
asioista. Tarkoituksena on, että neuvolakäynneillä olisi helppo ottaa esiin mieltä as-
karruttavia kysymyksiä, ja että myös isät saisivat neuvolasta tukea. (Lähde: http://
www.tampere.fi/terveyspalvelut/neuvolat/hyvinvointineuvolat.html 12.12.2007) 

1156 DBF Ikääntyneiden neuvolapalvelu
ikääntyneiden terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiin ja etukäteen suunni-
teltuihin määräaikaistarkastuksiin erikoistunut neuvolapalvelu  
Ikääntyneiden neuvolasta voidaan tehdä myös ennaltaehkäisyyn liittyen kotikäyn-
tejä.

1157 DBZ Muu neuvolapalvelu 
neuvolapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
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1158 DC Terveystarkastuspalvelu
terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksen-
mukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua terveydentilaa ja työ- ja toimin-
takykyä koskevaa tarkastusta sekä terveyden edistämiseen liittyvää terveyden tilan 
selvittämistä (Lähde: Valtioneuvoston asetus 1484/2001)
Katso myös työ-, koulu- ja opiskelu- ja merimiesterveydenhuollon terveystarkastus-
palvelut (EL-, EM-, EN- ja EP-luokat)

1159 DCA Asevelvollisten terveystarkastuspalvelu
terveystarkastuspalvelu, joka tehdään Suomen armeijan asevelvollisille tai asevel-
vollisiksi pyrkiville joko kutsuntatarkastuksena, kutsuntatilaisuudessa tai muus-
sa tilanteessa
Tarkastuksia voidaan asevelvollisuusiässä oleville henkilöille tehdä kutsuntatarkas-
tuksina (keväisin) tai kutsuntatilaisuudessa (syksyllä), jostakin syystä lykkäyksen 
saaneiden tarkastuksina ja myös naisten vapaaehtoisina tarkastuksina asevelvolli-
suuteen hakeuduttaessa. 

1160 DCB Terveystodistuspalvelu
 työpaikkaa, ajokorttia, lentolupaa, vapaaehtoisia vakuutuksia ym. varten kirjoi-
tettu todistus terveystarkastuksenpalvelun yhteydessä
 
1161 DCC Työikäisten yleiset terveystarkastukset 
 
1162 DCD Työttömien terveystarkastuspalvelu
työikäisten työttömien terveystarkastuspalvelu
 
1163 DCE Ikäkausiin liittyvä terveystarkastuspalvelu
 
1164 DCF Ikääntyneiden terveystarkastuspalvelu
 
1165 DCZ Muu terveystarkastuspalvelu
terveystarkastuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1166 DD Kouluterveydenhuollon palvelu
kunnan järjestämä kunnassa sijaitsevien perusopetusta antavien koulujen ja oppi-
laitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen 
yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan terveyden seuraa-
minen ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien, yhteistyö muun op-
pilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa sekä terveydentilan toteamista varten tar-
peellinen erikoistutkimus (HE 234/2006)
Kts. Koulujen ja oppilaitosten sosiaalityö JFB

1167 DDA Terveystarkastuspalvelu 
terveystarkastukset, jotka suoritetaan kouluterveydenhuollossa suunnitelmalli-
sesti eri ikäkausina
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1168 DDB Terveydentilan seuraamisen palvelu 
terveystarkastukset 
 
1169 DDC Terveyden edistämiseen kuuluva neuvontapalvelu 
  
1170 DDD Terveydentilan toteamista varten tarvittavat erikoistutkimuspalvelu   

1171 DDE Opiskelu- ja työympäristön terveyden ja turvallisuuden edistämi-
sen palvelu  

1172 DDF Suun terveydenhuoltopalvelu 
kunnallista suunterveydenhoitoa
 
1173 DDZ Muu kouluterveydenhuollon palvelu
kouluterveydenhuollon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa
Huom! rokotuspalvelut koodataan DAA- kohdasta

1174 DE Opiskeluterveydenhuollon palvelu
toisen asteen oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon 
palvelut kokonaisuutena  (HE 234/2006) 
Katso lisäksi Koulujen ja oppilaitosten sosiaalityö JFB

1175 DEA Terveystarkastus
  
1176 DEB Sairaanhoitopalvelu  
Katso tarkemmat koodit sairaanhoidon erikoisalapalvelut F-luokka.

1177 DEC Mielenterveyspalvelu 
 Katso tarkemmat koodit F-, HB- ja J- luokasta.

1178 DED Suunterveyspalvelu 
opiskeluterveydenhuollon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
Katso tarkemmat koodit suun terveyspalvelut E ja F-luokka.

1179 DEF Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisen 
palvelu
opiskeluterveydenhuollon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
 
1180 DEZ Muu opiskeluterveydenhuollon palvelu 
opiskeluterveydenhuollon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
Huom! rokotuspalvelut koodataan DAA- kohdasta

1181 DF Toimintakykyrajoitteita ennalta ehkäisevä palvelu
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1182 DZ Muu ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan 
palvelu
ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu, jolle ei ole 
määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1183 E Terveyden- ja sairaanhoidon palvelu 
terveyden- ja sairaanhoidon palvelu, johon voi liittyä myös ennaltaehkäiseviä ja 
terveyttä edistäviä toimenpiteitä
Sairaanhoito tapahtuu lääkärin tai muun laillistetun terveydenhuollon ammattihen-
kilön esim. sairaanhoitaja antamana tai valvomana.

1184 EA Hammas- ja suusairauksien peruspalvelut
suun terveyspalvelu, johon kuuluu suun ja hampaiston tutkimus ja tarkistus, eh-
käisevä hammashoito, paikkaushoito, hampaiden kiinnityskudosten sairauksien 
hoito, oikomishoito ja hampaanpoisto
Suun terveydenhuolto (hammashuolto 66/1972 14§ 4) sisältää kansanterveyslain mu-
kaisen valistus- ja ehkäisytoiminnan, hampaiden tutkimuksen ja hoidon. Hammas-
lääkäripalvelua tarjoavat hammaslääkärit ja erikoishammaslääkärit, joiden yleisim-
piä työtehtäviä ovat hampaiden paikkaaminen, erilaisten suun alueen tulehdusten 
hoitaminen, hampaiden oikominen ja hampaiden poistoon ja proteeseihin liitty-
vät tehtävät sekä suun sairauksien ennaltaehkäisy esimerkiksi opastamalla asiakasta 
hampaiden kotihoidossa. Terveyskeskustoiminta koodataan TOL 85121 ja yksityissek-
torin TOL2002 85130. Sisältää julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveyssektorin avo- 
ja laitoshoidossa annettavat hammaslääkäripalvelut. Palvelun toteutukseen osallistuu 
useimmiten myös hammaslääkäriä avustava hammashoitaja tai suuhygienisti.  

1185 EAA Perustason oikomishoito
hammaslääkärijohtoinen hampaiden oikomisen peruspalvelu 
Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös hammaslääkäriä avustava ham-
mashoitaja tai suuhygienisti. Katso myös erikoisalapalvelut kohta FL

1186 EAB Perustason suu- ja leukakirurginen hoito
hammaslääkärijohtoinen suu- ja leukakirurginen peruspalvelu
Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös hammaslääkäriä avustava ham-
mashoitaja tai suuhygienisti. 

1187 EAC Perustason proteettinen hoito
hammaslääkärijohtoinen hampaiden proteettinen peruspalvelu
Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös hammaslääkäriä avustava ham-
mashoitaja tai suuhygienisti. 

1188 EAD Perustason parodontologinen hoito
hammaslääkärijohtoinen hampaiden parodontologinen peruspalvelu
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Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös hammaslääkäriä avustava ham-
mashoitaja tai suuhygienisti. 

1189 EAE Perustason paikkaushoito
hammaslääkärijohtoinen hampaiden paikkaushoidon peruspalvelu
Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös hammaslääkäriä avustava ham-
mashoitaja tai suuhygienisti. 

1190 EAZ Muu hammas- ja suusairauksien peruspalvelu
hammas- ja suusairauksien peruspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa 
omaa luokkaansa
 

1191 EB Ehkäisevä suun terveydenhoitopalvelu
hammas- ja suusairauksien peruspalvelu, jonka tavoitteena on ehkäistä hammas- 
ja suusairauksien kehittymistä tai pahenemista neuvonnan ja ohjauksen avulla 
mukaan lukien ehkäisevän hoidon toteutus kuten fluoripenslaus ja hammaskiven 
poisto.

1192 EBA Suuhygieniapalvelu
hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemä ehkäisevä suun terveydenhoitopal-
velu
 
1193 EBZ Muu suun terveydenhuoltoon liittyvä ehkäisevä palvelu
suun terveydenhuoltoon liittyvä ehkäisevä palvelu, jolle ei ole määritetty luoki-
tuksessa omaa luokkaansa
 

1194 EC Hammaslaboratoriopalvelu
hammasproteeseja sekä hampaiden oikomisen ja purennan hoidon laitteita val-
mistava suun terveyspalvelu
 

1195 ECA Erikoishammasteknikkopalvelu
suun terveyspalvelu, jossa tehdään suun ja hammasproteesien tarkastus, ham-
masproteesien korjaus ja pohjaus, uusien kokoproteesien valmistus, hammas-
proteesien puhdistus ja huolto ja mahdollinen jatkohoitoon ohjaaminen
 
1196 ECB Hammasteknikkopalvelu
 
1197 ECZ Muu hammaslaboratoriopalvelu
hammaslaboratoriopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1198 ED Hoitotyön palvelu
potilaan terveyttä edistävä, sairauksia ennalta ehkäisevä, hoitava ja kuntouttava 
sairaanhoitaja vastuinen palvelu
Sisältää julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveyssektorin laitos- ja avohoidossa annet-
tava palvelu. Palvelu toteutetaan sairaanhoitajajohtoisena jolloin työhön voi osallis-
tua sairaanhoitajien lisäksi perushoitajia, lähihoitajia ja apuhoitajia.
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1199 EDA Sairaanhoitajan peruspalvelut
erikoistumaton hoitotyön peruspalvelu
Sairaanhoitajan työ on terveyttä edistävää, sairauksia ennalta ehkäisevää, hoitavaa 
ja kuntouttavaa. Sairaanhoitajan työhön kuuluvat muun muassa hoitotyön suun-
nittelu ja toteutus, vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus 
sekä potilaiden, asiakkaiden ja omaisten neuvonta, ohjaus ja tukeminen.(Lähde: 
Suomen sairaanhoitajaliitto; http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajan_
tyo/). 

1200 EDB Kohdennettu hoitotyön palvelu
erikoistunut hoitotyön palvelu, joka edellyttää erityisosaamista joltain tietyltä 
osa-alueelta
 

1201 EDB001 Allergiahoitajan palvelu
allergiapotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1202 EDB002 Diabeteshoitajan palvelu
diabetespotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1203 EDB003 Haavahoitajan palvelu
ihon haavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1204 EDB004 Hengityshoitajan palvelu
hengitysongelmaisiin potilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1205 EDB005 Astmahoitajan palvelu
astmapotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1206 EDB006 Reumahoitajan palvelu
reumapotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
Poliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa toimii usein nimetty reumahoitaja. Mi-
käli perusterveydenhuollossa toimivalla hoitajalla on laaja kokemus nivelreuman 
hoidosta, voi hän hoitaa lähes samoja tehtäviä kuin erikoissairaanhoidossa. Pe-
rusterveydenhuollon hoitajien kokemus nivelreuman hoidosta vaihtelee. Usein 
hoito tapahtuu yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. (Reumaliitto www.reu-
maliitto.fi)

1207 EDB007 Sydänhoitajan palvelu
sydänpotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1208 EDB008 Osteoporoosihoitajan palvelu
osteoporoosipotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1209 EDB009 Avannehoitajan palvelu
avannepotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1210 EDB010 Inkontinenssihoitajan palvelu
inkontinenssipotilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1211 EDB011 Muistihoitajan palvelu
muistiongelmiin erikoistunut hoitotyön palvelu
Muistihoitajan työn tavoitteena on muistihäiriöiden ja dementian varhainen ha-
vaitseminen ja tutkimuksiin ohjaus sekä dementoituvan ja omaisten kokonais-
tilanteen selvittäminen. (lähde: http://www.outokummunkaupunki.fi/Resour-
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ce.phx/sivut/sivut-outokumpu/palvelut/sosiaali/vanhustyo/muistihoitaja.htx 
10.12.200/)

1212 EDB012 Hygieniahoitajan palvelu
tartuntatauteihin ja hygieniakysymyksiin erikoistunut hoitotyön palvelu
Hygieniahoitajan tehtäviin kuuluu mm. tiedon välittäminen ja valistaminen. 
Hygieniahoitaja osaa antaa oikeita vastauksia siitä miten bakteerit tarttuvat ja 
miten niiltä suojaudutaan. Hygieniahoitajan työparina toimii usein infektiolää-
käri tai mikrobiologi. On olemassa maita, joissa on käytössä suositus, että 250 
sairaansijaa kohden sairaanhoitopiireissä toimisi yksi hygieniahoitaja. (lähde: 
http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_1999/10_
1999/resistenttien_bakteerien_kantajuus_ja_tyotekijoiden_oikeusturva/)

1213 EDB013 HIV/AIDS- hoitajan palvelu
HIV/AIDS-potilaisiin erikoistunut hoitotyön palvelu
 
1214 EDB014 MBO-hoitajan palvelu
metabolista oireyhtymää sairastavan potilaan hoitoon erikoistunut hoitotyön 
palvelu
Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa useiden tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonitautien vaaratekijöiden kimppua, joista johtuvien sairauksien ennal-
taehkäisy on MBO-hoitotyön keskeinen tehtävä. Tietoa MBO-hoitajan palve-
luista http://www.terveysportti.fi/pls/terveysportti/ekirjat. Naytaartikkeli?p_
artikkeli=voh00057 10.12.2007

1215 EDB015 Antikoagulanttihoitajan palvelu
  
1216 EDB016 Päihdehoitajan palvelu
hoitaja antaa palveluja vierotushoitoa tarvitseville että myös poliisiviranomai-
sen pyytämien ajokorttiarvioiden seurantaan liittyen 
 
1217 EDB017 Depressiohoitajan palvelu
 
1218 EDB999 Muu kohdennettu sairaanhoitopalvelu
kohdennettu sairaanhoitopalvelu, jolle ei ole määritelty luokituksessa omaa 
luokkaansa

1219 EDC Terveydenhoitajan palvelu
  
1220 EDE Lähihoitajan palvelu
  
1221 EDF Perushoitajan palvelu
Perushoitajia työskentelee sairaaloiden eri osastoilla ja terveyskeskuksissa, yritysten 
työterveyshuoltoyksiköissä, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa, kotisai-
raanhoidossa ja kotihoidossa sekä erilaisissa terveys- ja sosiaalialan hoitolaitoksissa. 
Perushoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauk-
sien ennaltaehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista, kuntoutusta sekä kuole-
van potilaan ja omaisten tukemista. Hoitotyöhön kuuluu mm. potilaan auttamis-
ta ruokailussa, pesussa, pukeutumisessa ja liikkumisessa. (Lähde: http://www.mol.
fi/avo/ammatit/10610.htm)
 
1222 EDG Valvottu lääkehoito
hoitoalan ammattilaisen palvelu, jonka avulla varmistetaan lääkehoidon toteu-
tuminen
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Muun muassa tuberkuloosia sairastavan potilaan elintapojen tai taudin vaikeahoi-
toisuuden vuoksi toteutettava erityishoito.

1223 EDZ Muu hoitotyön palvelu
hoitotyön palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1224 EE Yleislääkärin palvelu
potilaiden sairaanhoidon ja kliinisen tutkimuksen lisäksi sairaanhoitoon liittyen 
sairauksia ehkäisevä ja terveyttä edistävä palvelu
Yleislääkärijohtoinen potilaiden sairaanhoidon, sairauksien ehkäisyn ja terveyden 
edistämisen perusterveydenhuollon palvelu 

1225 EEA Yleislääkärin peruspalvelu
”yksityinen tai kunnallinen eriytymätön perusterveydenhuollon lääkärijohtoinen 
palvelu vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa laitoshoidossa”.
 
1226 EEB Yleislääkärin erikoistunut palvelu
yksityinen tai kunnallinen erityiskysymyksiin eriytynyt lääkärijohtoinen peruster-
veydenhuollon palvelu vastaanotolla, vuodeosastolla tai muussa laitoshoidossa

1227 EF Kohdennettu sairaanhoitopalvelu
sairauden hoitoon eriytynyt palvelu, jossa tarjotaan erityistä osaamista ja /tai tar-
jontatapaa
 

1228 EFA Kohdennettu vastaanottopalvelu 
sairaanhoidon vastaanottopalvelu, joka on erikoistunut tiettyjen potilasryhmien 
erityisongelmien tutkimuksiin ja hoitoon   
Vastaanottopalvelulla tarkoitetaan palvelun varaukseen perustuvaa palvelukontak-
tia, joka toteutetaan asiakastapaamisena julkisen tai yksityisen palveluntuottajan 
vastaanotolla tiettynä ennalta sovittuna ajankohtana. Vastaanottopalvelun resurs-
sit eivät yleensä ole niin kattavat kuin esim. poliklinikan. 

1229 EFA001 Hengitysvajepotilaiden vastaanotto
hengitysvajepotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1230 EFA002 Allergiavastaanotto
allergiapotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1231 EFA003 Diabetesvastaanotto
diabetespotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1232 EFA004 MBO-vastaanotto
metabolisen oireyhtymän hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
Metabolinen oireyhtymä tarkoittaa useiden tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja ve-
risuonitautien vaaratekijöiden kimppua, joista johtuvien sairauksien ennaltaeh-
käisy on MBO-vastaanottopalvelun keskeinen tehtävä 

1233 EFA005 Astmavastaanotto
astmapotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
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1234 EFA006 Reumavastaanotto
reumapotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
Poliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa toimii usein nimetty reumahoitaja. Mi-
käli perusterveydenhuollossa toimivalla hoitajalla on laaja kokemus nivelreuman 
hoidosta, voi hän hoitaa lähes samoja tehtäviä kuin erikoissairaanhoidossa. Pe-
rusterveydenhuollon hoitajien kokemus nivelreuman hoidosta vaihtelee. Usein 
hoito tapahtuu yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. (Reumaliitto www.reu-
maliitto.fi)

1235 EFA007 Sydänvastaanotto
sydänpotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1236 EFA008 Osteoporoosivastaanotto
osteoporoosipotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1237 EFA009 Avannevastaanotto
avannepotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1238 EFA010 Inkontinenssivastaanotto
uloste- ja virtsainkontinenssipotilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopal-
velu
 
1239 EFA011 Muistivastaanotto
muistiongelmaisten potilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1240 EFA012 Akupunktiovastaanotto
 
1241 EFA013 HIV/AIDS-vastaanotto
HIV/AIDS-potilaiden hoitoon erikoistunut vastaanottopalvelu
 
1242 EFA014 Autismivastaanotto
autismisia piirteitä omaaville tai autistiseksi todetuille henkilöille ja heidän lä-
heisilleen tarkoitettu vastaanottopalvelu
Autismikirjo on yhteinen nimitys useille samantyyppisistä oireista koostuville 
diagnooseille. Autistinen oireyhtymä on täydellisen oireyhtymän nimitys autis-
mikirjossa. Se lyhennetään usein autismiksi. Suurin osa autistisista henkilöistä 
on myös kehitysvammaisia. Mutta myösälykkyydeltään normaaleilla henkilöillä 
voi olla autismi. Sitä kutsutaan usein toiminnallisesti korkeatasoiseksi autismik-
si tai paremmin sanottuna autismiksi hyvin toimivalla henkilöllä. (Lähde: http://
www.autismforum.se/gn/export/download/af_oversattningar/Introduktion_om_
autism_finska.pdf 10.12.2007) 

1243 EFA015 Epilepsiavastaanotto
epilepsiaa sairastaville tai siihen sairastuneeksi epäillyille tarkoitettu vastaan-
ottopalvelu 
 
1244 EFA016 Selkäydinvammavastaanotto
selkäydinvamman saaneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu vastaanottopalvelu 
 
1245 EFA999 Muu vastaanottopalvelu
vastaanottopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1246 EFB Kohdennettu poliklinikkapalvelu 
sairaanhoidon poliklinikkapalvelu, joka on erikoistunut tiettyjen potilasryhmien 
erityisongelmien tutkimuksiin ja hoitoon   
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Poliklinikkapalvelulla tarkoitetaan julkisen tai yksityisen terveyspalvelun tuottajan 
polikliiinisessä yksikössä tapahtuvaa toimintaa ja edellyttää tavanomaista vastaan-
ottotoimintaa laajempaa varustelua.

1247 EFB001 Hengitysvajepotilaiden poliklinikka
hengitysvajeesta kärsivien potilaiden poliklinikkapalvelu
 
1248 EFB002 Allergiapoliklinikka
allergiapotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1249 EFB003 Diabetespoliklinikka
diabetespotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1250 EFB004 MBO-poliklinikka
metabolista oireyhtymää sairastavien potilaiden hoitoon erikoistunut polikli-
nikkapalvelu
 
1251 EFB005 Astmapoliklinikka
astmapotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1252 EFB006 Kuntoutustutkimuspoliklinikka
kuntoutustutkimuksella selvitetään työ- ja toimintakykyä sekä arvioidaan kun-
toutustarvetta ja –mahdollisuuksia
 
1253 EFB007 Reumapoliklinikka
reumapotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
Poliklinikalla ja erikoissairaanhoidossa toimii usein nimetty reumahoitaja. Mi-
käli perusterveydenhuollossa toimivalla hoitajalla on laaja kokemus nivelreuman 
hoidosta, voi hän hoitaa lähes samoja tehtäviä kuin erikoissairaanhoidossa. Pe-
rusterveydenhuollon hoitajien kokemus nivelreuman hoidosta vaihtelee. Usein 
hoito tapahtuu yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. (Reumaliitto www.reu-
maliitto.fi)

1254 EFB008 Sydänpoliklinikka
sydänpotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1255 EFB009 Osteoporoosipoliklinikka
osteoporoosipotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1256 EFB010 Avannepoliklinikka
avannepotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1257 EFB011 Inkontinenssipoliklinikka
uloste- ja virtsainkontinenssipotilaiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapal-
velu
 
1258 EFB012 Muistipoliklinikka
muistiongelmien  ja -häiriöiden hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
Muistipoliklinikalla keskitytään erityisesti muistihäiriösairauksien perustutki-
mukseen ja hoidon suunnitteluun. (Lähde http://www.dementiahoitoyhdistys.fi/
modules/doku/files/73/DEMmuistiplklopas_N.pdf 10.12.200/)

1259 EFB013 Aivovammapoliklinikka
aivovammapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut poliklinikkapal-
velu
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1260 EFB014 Laihdutuspoliklinikka 
painonpudotukseen keskittynyt poliklinikkapalvelu
 
1261 EFB015 Autismipoliklinikka
autistisia piirteitä omaaville tai autistiseksi todetuille henkilöille ja heidän lä-
heisilleen tarkoitettu poliklinikka
 
1262 EFB016 Epilepsiapoliklinikka
epilepsiaa sairastaville tai siihen sairastuneeksi epäillyille tarkoitettu poliklinikka
 
1263 EFB017 Ammattitautipoliklinikka
ammattitautiepäilyyn liittyvään selvitystyöhön keskittynyt poliklinikkapalvelu
Ammattitautilain mukaan ammattitauti on sairaus, joka on aiheutunut työssä 
fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Tavallisimpia ovat ihottu-
mat, keuhkosairaudet, yläraajojen rasitusvammat ja meluvammat. Ammattitau-
dista voi saada korvausta tapaturmavakuutuksesta.

1264 EFB018 Selkäydinvammapoliklinikka
selkäydinvammapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut poliklinik-
kapalvelu
 
1265 EFB019 Kipupoliklinikka 
pitkäaikaisia ja vaikeita kipuoireita sairastavien potilaiden hoitoon erikoistu-
nut poliklinikkapalvelu tai muu yksikkö
 
1266 EFB020 Urheiluvammapoliklinikka
urheiluvammojen hoitoon keskittynyt poliklinikkapalvelu
 
1267 EFB021 Perhesuunnittelupoliklinikka
perhesuunnittelupoliklinikalla keskitytään perheenlisäykseen liittyviin kysy-
myksiin kuten esim. ehkäisyyn, raskauden keskeytykseen, lapsettomuuteen 
 
1268 EFB022 Työlääketieteen poliklinikka
  
1269 EFB023 Invasiivisen kardiologian poliklinikka
palvelussa tehdään erilaisia sydämen ja sydämen verisuonten diagnostisia ja tera-
peuttisia toimenpiteitä (pallolaajennukset, tahdistimet) kardiologien toimesta
Toiminta eroaa toimenpideradiologiasta suorittajien ja tilojen erikoistumisen ja 
tehostetun jälkiseurantamahdollisuuden takia. Potilaat ovat joko polikliinisiä (ei 
muuta hoitavaa osastoa) tai menevät yksiköstä vuodeosastolle

1270 EFB024 Selkäpoliklinikka
fysiatrian, ortopedian ja radiologian moniammatillinen työryhmä, joka työs-
kentelee poliklinisesti
 
1271 EFB025 Dialyysipoliklinikka
munuaisten vajaatoiminnan vuoksi tarvittava dialyysihoito sairaalan poliklini-
kalla tai terveyspalvelun tuottajan erillisessä muussa avohoidon yksikössä
 
1272 EFB026 Infektiopoliklinikka
infektiosairauksien hoitoon erikoistunut poliklinikkapalvelu
 
1273 EFB027 Sädehoitopoliklinikka

1274 EFB999 Muu terveydenhuollon erikoistunut poliklinikkapalvelu
terveydenhuollon erikoistunut poliklinikkapalvelu, jolle ei ole määritetty luo-
kituksessa omaa luokkaansa
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1275 EFC Kohdennettu osastopalvelu <sairaanhoito>
sairaanhoidon osastopalvelu, joka on erikoistunut tiettyjen potilasryhmien eri-
tyisongelmien tutkimuksiin ja hoitoon 
Kohdennettu sairaanhoidon osastopalvelu voidaan toteuttaa julkisen tai yksityisen 
terveyspalvelun tuottajan ylläpitämässä sairaalassa. Osasto voi olla joko perintei-
nen vuodeosasto tai esim. päiväosasto. 

1276 EFC001 Heräämöpalvelu
leikkauksen jälkeinen valvonta ja hoito erityisyksikössä
 
1277 EFC005 Dialyysihoito
sairaalan poliklinikalla tai terveyspalvelun tuottajan erillisessä muussa yksikös-
sä toteuttama munuaisten vajaatoiminnan vuoksi tarvittava dialyysihoito
 
1278 EFC006 Palovammahoito
 
1279 EFC007 Tartuntatautien eristyshoito   
eristämiseen liittyvä palvelu tilanteissa, joissa tartuntatauti sitä edellyttää
 
1280 EFC020 Tehohoitopalvelu
leikkauksen tai vaikean sairauden/onnettomuuden jälkeinen tehostettu val-
vonta ja hoito erityisyksikössä
Vaikeasti sairaiden potilaiden hoito, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä 
ja hänen elintoimintojaan seurataan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. 
(Lähde: Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytännön KÄYT-
TÖSANASTO 1998, Suomen Kuntaliitto) 

1281 EFC030 Valvottu hoitopalvelu
 
1282 EFC031 Sydänvalvontapalvelu
 
1283 EFC040 Valvontatasoinen hoitopalvelu
 
1284 EFC999 Muu kohdennettu osastopalvelu
muu sairaanhoidon osastopalvelu, joka on erikoistunut tiettyjen potilasryhmi-
en erityisongelmiin ja tarpeisiin, mutta jolle ei löydy omaa koodia
 

1285 EG Sairaalahygieniapalvelu
 

1286 EGA Sairaalainfektioiden torjunta 
 
1287 EGB Epidemioiden torjunta <sairaalahygienia>
 

1288 EH Kotisairaalapalvelu
kotisairaala on vaihtoehto sairaalahoidolle, silloin kun on mahdollista potilaan sai-
rastaa ja saada hoidon kotonaan

1289 EI Kotihoito
kotona tapahtuva asiakkaan/potilaan terveyden- ja sairaanhoito sekä kotipalvelu
kotihoidossa on yhdistetty sekä kotisairaanhoidon että kotipalvelun toiminta yhdek-
si toimintamuodoksi 
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1290 EIA Kotisairaanhoito 
kotona tapahtuva potilaan sairaanhoito
Kotisairaanhoidon järjestämisestä vastaa kunta ja sitä varten kuntien terveys-
keskuksissa on erillistä henkilökuntaa, joka on koulutukseltaan terveydenhoita-
jia, erikoissairaanhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia tai perushoitajia. Kotisai-
raanhoitoon kuuluu hoitotoimenpiteitä sekä näytteiden ja kokeiden ottoa. Varsin 
vaativaakin sairaanhoitoa voidaan toteuttaa kotona, sillä monet haluavat asua ko-
tona elämänsä loppuun saakka. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoi-
don työtä. (Lähde: http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shvan/kotipalvelu.
htx 10.12.2007)

1291 EIB Erikoistunut kotisairaanhoito
kotona tapahtuva erikoistunut sairaanhoito
 

1292 EIB001 Kotidialyysi
kotona tapahtuva dialyysihoito

 
1293 EIC Kotipalvelu
sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi kotiin saatava sosiaalipalvelu ar-
kipäivän toiminnoista selviämiseksi 
Kotipalvelun työntekijät ovat kotiavustajia, kodinhoitajia tai lähihoitajia. Työnte-
kijät seuraavat myös vanhuksen vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asiois-
sa. Palveluja annetaan monissa kunnissa myös iltaisin ja viikonloppuisin. (Lähde:
http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shvan/kotipalvelu.htx 10.12.2007)

1294 EJ Saattohoitopalvelu
saattohoito on kuolemaa lähestyvän potilaan oireenmukaista hoitoa ja läheisten 
tukea, hoitoa ja tukea sairauden viime vaiheissa ja kuolinprosessin aikana, sisältä-
en potilaan riittävän hyvän perushoidon, kaiken ihmisarvoa kunnioittavan huo-
lenpidon, ja hänelle läheisten henkilöiden tukemisen (Lähde: Lapin sairaanhoi-
topiirin Saattohoito-ohje 2007)
Saattohoito on vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoi-
dosta on luovuttu ja sairauden etenemiseen ei enää kyetä vaikuttamaan. Saatto-
hoitoon kuuluu potilaan toiveiden huomioon ottaminen, mahdollisimman hyvä 
oireiden hoito, lähestyvään kuolemaan valmistaminen ja potilaan läheisten huo-
mioiminen ja tukeminen. Saattohoidossa ihmistä hoidetaan parhaalla mahdollisel-
la tavalla hänen elämänsä lopussa. Kaikkea kipua ja kärsimystä ei voi aina poistaa, 
mutta niitä voidaan usein eri keinoin lievittää. Kärsimyksen lievitys on saattohoi-
don päämäärä. Oireiden hoito on vain yksi osa kuolevan ihmisen hoitoa. Hoidos-
sa turvataan hoidettavan yksilöllisyyden säilyminen ja ihmisen kunnioittaminen. 
(Lähde Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukun-
nan muistio 2002)

1295 EK Erityisvarusteltu hoitoyksikkö
 

1296 EKA Leikkaussalipalvelu
julkisessa tai yksityisessä sairaalassa, sairaalan poliklinikalla tai terveys/lääkärikes-
kuksessa annettava leikkaussalitoimintaa vaativa palvelu
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1297 EKB Lääketieteellinen valohoitopalvelu
 
1298 EKC Synnytyssalipalvelu
 
1299 EKD Sädehoitoyksikön palvelu
sädehoitoa antava osasto 
Sädehoitoyksikössä suunnitellaan ja toteutetaan ulkoista sädehoitoa. Hoitokäyntien 
yhteydessä potilaat saavat neuvontaa sädehoitoon liittyvissä asioissa. (Lähde: Etelä-
Karjalan sairaanhoitopiiri; http://www.ekshp.fi/fi/479)

1300 EKE Uniyksikön palvelu
osastolla toteutettavat uneen liittyvät tutkimukset
Uniyksikössä tutkitaan ja hoidetaan unenaikaisia hengityshäiriöitä eli uniapne-
aa. Uniyksikkö toteuttaa uniapnean CPAP-hoidon aloitukset ja seurannan (Läh-
de: TAYS)

1301 EL Elinsiirto- ja vastaanottopalvelu 
 

1302 ELA Elinsiirtojen koordinointiyksikkö
palvelu, jonka avulla mm. koordinoidaan elinsiirtoja
 

1303 EM Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelu
moniammatillisen maahanmuuttajien ongelmiin perehtyneen ryhmän tarjoama 
terveyspalvelu
 
1304 EN Työterveyshuollon palvelu
terveyspalvelu, joka käsittää toiminnot työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmi-
en ehkäisyn, työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden, työyhteisön 
toiminnan sekä työntekijöiden toimintakyvyn seurantaan, parantamiseen ja kehit-
tämiseen
Työnantaja voi työterveydenhuoltopalvelujen lisäksi järjestää työntekijöille myös sai-
raanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Kunnallinen työterveyshuolto kooda-
taan TOL 2002 85121 ja yksityinen 85129

1305 ENA Terveystarkastuspalvelu 
työterveyshuollon terveystarkastuksessa selvitetään työpaikkaselvityksessä esil-
le tulleisiin terveyteen, turvallisuuteen ja työkykyyn vaikuttavien riskitekijöi-
den vaikutus työntekijään, jotta voidaan käynnistää mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 12 § 1mom

1306 ENA001 Työterveyshuollon alkutarkastus
 
1307 ENA002 Työterveyshuollon määräaikaistarkastus

 
1308 ENB Työpaikkaselvitys <työterveyshuolto>
työterveydenhuollon tekemä työpaikkaselvitys
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1309 ENB001 Työterveyshuollon esiselvitys
 
1310 ENB002 Työterveyshuollon perusselvitys
 
1311 ENB003 Työterveyshuollon suunnattu selvitys 
 
1312 ENB004 Työterveyshuollon tilakäynti
maatilan työolosuhdeselvitys

 
1313 ENC Työterveyshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus 
työterveyshuoltoon liittyvä neuvonta ja ohjaus 
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 12 § 4mom

1314 ENC001 Työntekijän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
  
1315 ENC002 Ryhmän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
  
1316 ENC003 Työyhteisön neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
  
1317 ENC004 Työnantajan neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto>
  
1318 ENC999 Muu työterveyshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus
  

1319 END Osallistuminen ensiavun järjestämiseen 
ensiapuvalmiuden suunnittelu, toteutus ja ylläpitopalvelu
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 12 § 7mom

1320 ENG Sairaanhoitopalvelu <työterveyshuolto>
työterveyshuollollisesti painotettu sairaanhoito
Sairaanhoitopalvelut eivät kuulu työterveyslain tarkoittamaan työterveyshuoltoon, 
mutta niitä voidaan halutessa järjestää osana työterveyspalvelua. Jos näitä palvelu-
ja annetaan, niin koodauksessa käytetään luvun- E ”Potilaspalvelu” sisältämiä tar-
kennuskoodeja. 

1321 ENG001 Äkillisten sairastapausten hoito 
äkillisiin tilanteisiin päivystysluontoisesti työterveyshoitajan tai -lääkärin an-
tama palvelu
 
1322 ENG002 Kroonisten sairauksien hoito 
pitkäaikaisiin sairauksiin liittyvä terveydenhuollon ammattilaisen antama hoi-
to ja ohjaus
 
1323 ENG003 Työtapaturmien hoito 
työssä tai työmatkalla tapahtuneiden tapaturmien hoitoon liittyvä palvelu
 
1324 ENG999 Muu työterveyspalvelun sairaanhoitopalvelu 
työterveyshuollon sairaanhoitopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa 
omaa luokkaansa

 
1325 ENZ Muu työterveyspalvelu 
työterveyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
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1326 EP Merimiesterveydenhuollon palvelu
henkilöille, jotka työskentelevät merenkulun erilaisissa tehtävissä tarjottavat työ-
terveyspalvelut
Merimiesterveyskeskus tarjoaa palveluita Kansanterveyslain 66/1972 lain 14 a §:n 
mukaan: terveydenhoitopalvelut, sairaanhoito- ja hammashuoltopalvelut.

1327 EPA Työolosuhde ja -tarkastuspalvelu 
työpaikkaselvitysten tekeminen ja erilaiset tarkastukset 
 
1328 EPB Työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen selvitys 
 
1329 EPC Työhyvinvoinnin ehdotusten tekeminen 
  
1330 EPD Neuvonta ja ohjaus 
 
1331 EPE Vajaakuntoisten henkilöiden työssä selviytymisen seuranta ja ohjaus
 
1332 EPF Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa 
  
1333 EPG Osallistuminen ensiavun järjestämiseen 
  
1334 EPH Kuntoutustarpeen selvittäminen 
  
1335 EPZ Muu merimiesterveydenhuollon palvelu
merimiesterveydenhuollon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
 

1336 ES Vankeinhoidon sosiaali- ja terveydenhoidon palvelu
 

 1337 ESA Kriminaalihuollon palvelut
  

1338 EZ Muu terveyden- ja sairaanhoidon palvelu
terveyden- ja sairaanhoidon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa

1339 F Sairaanhoidon erikoisalapalvelu
lääketieteellisten erikoisalojen mukainen palvelu
Tämän F-luokan erikoisalaluokitus perustuu kliinisten osa-alueiden osalta pääosin 
Stakesin hoitoilmoitusta varten ylläpidettävään terveydenhuollon erikoisalaluokituk-
seen ja ei kliinisten osa-alueiden osalta Suomen lääkäriliiton ylläpitämään erikoisalat 
ja erityispätevyydet-luetteloon.
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1340 FA Sisätautien erikoisalapalvelut
 

1341 FAA Sisätaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1342 FAB Sisätautien allergologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1343FAC Sisätautien endokrinologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1344 FAD Geriatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1345 FAE Sisätautien gastroenterologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1346 FAF Hematologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1347 FAG Infektiosairaudet 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1348 FAH Kardiologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1349 FAI Nefrologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1350 FAJ Reumatologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1351 FC Kirurgian erikoisalapalvelut
 

1352 FCA Yleiskirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu
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1353 FCB Gastroenterologinen kirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1354 FCC Käsikirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1355 FCD Lastenkirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1356 FCE Neurokirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1357 FCG Ortopedia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1358 FCI Sydän- ja rintaelinkirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
wwww. thl.fi/koodistopalvelu

1359 FCJ Verisuonikirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1360 FCK Plastiikkakirurgia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1361 FCL Urologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1362 FD Naistentautien ja synnytysten erikoisalapalvelut

1363 FDA Naistentaudit ja synnytykset 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. koodistopalvelu.stakes.fi

1364 FDB Synnytykset 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1365 FDC Naistentaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu
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1366 FDD Naistentautien sädehoito 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1367 FDE Naistentautien urologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1368 FDF Endokrinologia gynekologia ja andrologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1369 FE Lastentautien erikoisalapalvelut
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1370 FEA Lastentaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1371 FEB Lasten allergologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1372 FEC Neonatologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1373 FED Perinatologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1374 FEE Lasten endokrinologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1375 FEF Lasten gastroenterologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1376 FEG Lasten hematologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1377 FEH Lasten reumatologia 
Suomen Lääkäriliiton erityispätevyys (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/
termit/erikoisalat.html)
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1378 FEI Lasten infektiosairaudet 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1379 FEJ Lasten kardiologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1380 FEK Lasten nefrologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1381 FEL Lasten neurologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1382 FF Silmätautien erikoisalapalvelut
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) www. thl.fi/

koodistopalvelu

1383 FFA Silmätaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1384 FFB Neuro-oftalmologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1385 FG Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoisalapalvelut

1386 FGA Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit 
korvan, nenän ja kurkun alueiden sairauksiin ja vammoihin erikoistunut diag-
nostiikka- ja hoitopalvelu
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1387 FGB Korva-, nenä ja kurkkutautien allergologia 
ylä-hengitysteiden allergisten sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon erikoistu-
nut palvelu
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1388 FGC Audiologia 
kuulo- ja tasapainoelimen sairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutuk-
seen erikoistunut palvelu
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu
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1389 FGD Foniatria 
äänen, puheen ja kommunikaation sairauksien diagnostiikaan, hoitoon ja kun-
toutukseen erikostunut palvelu
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1390 FH Iho- ja sukupuolitautien erikoisalapalvelut
 

1391 FHA Iho- ja sukupuolitaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1392 FHB Ihotautien allergologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1393 FHC Ammatti-ihotaudit 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1394 FI Psykiatrian erikoisalapalvelut
  

1395 FIA Psykiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1396 FIB Geriatrinen psykiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1397 FIC Lastenpsykiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1398 FID Nuorisopsykiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1399 FIE Oikeuspsykiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1400 FJ Neurologian erikoisalapalvelut
  

1401 FJA Neurologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu
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1402 FJB Neurologinen geriatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1403 FK Keuhkosairauksien erikoisalapalvelut
 

1404 FKA Keuhkosairaudet 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1405 FKB Keuhkosairauksien allergologia 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1406 FL Suun terveydenhuollon erikoisalapalvelut
suun terveyspalvelu, jota tarjoaa yliopistollisen hammaslääketieteellisen koulutuk-
sen saanut, hammaslääkäritoimeen laillistettu hammaslääketieteen erikoistumis-
tutkinnon suorittanut henkilö 
Erikoishammaslääkärin erikoistumisalat ovat kliininen hammashoito, oikomishoito, 
suu- ja leukakirurgia ja suun terveydenhoito. Kliinisen hammashoidon erikoisala si-
sältää osa-alueet: suu - ja leukakirurgia, lasten hammashoito, protetiikka ja purenta-
fysiologia, parodontologia (kiinnityskudossairauksien hoito), kariologia ja endodon-
tia, hammaslääketieteellinen radiologia ja suupatologia . Sisältää julkisen ja yksityisen 
sosiaali- ja terveyssektorin avo- ja laitoshoidossa annettavat erikoishammaslääkäri-
palvelut. Palvelun toteutukseen osallistuu useimmiten myös erikoishammaslääkäriä 
avustava hammashoitaja 

1407 FLB Suu- ja leukakirurgia 
Asetukseen perustuva suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäritutkinto. Ks. 
myös Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) www. thl.
fi/koodistopalvelu

1408 FLC Lasten hammashoito 
Asetukseen perustuva kliinisen hammashoitoon kuuluva erikoishammaslääkäritut-
kinto 

1409 FLD Oikomishoito 
Asetukseen perustuva hampaiden oikomisen erikoishammaslääkäritutkinto

1410 FLE Protetiikka ja purentafysiologia 
Asetukseen perustuva kliinisen hammashoitoon kuuluva erikoishammaslääkäritut-
kinto 

1411 FLF Parodontologia 
Asetukseen perustuva kliinisen hammashoitoon kuuluva erikoishammaslääkäritut-
kinto 
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1412 FLG Kariologia ja endodontia 
Asetukseen perustuva kliinisen hammashoitoon kuuluva erikoishammaslääkäritut-
kinto 

1413 FLH Hammaslääketieteellinen radiologia 
  
FLI Suupatologia <kliininen hammashoito>

1415 FM Yksittäiset erikoisalapalvelut
 

1416 FMA Anestesiologia ja tehohoito 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1417 FMB Syöpätaudit ja sädehoito 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1418 FMC Liikuntalääketiede 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1419 FMD Perinnöllisyyslääketiede 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1420 FME Työlääketiede ja työterveyshuolto 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelui

1421 FMF Fysiatria 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1422 FMG Yleislääketiede 
Lähde: Stakesin ylläpitämä hoitoilmoituksen erikoisalaluokitus (HILMO) 
www. thl.fi/koodistopalvelu

1423 FMH Kliininen farmakologia ja lääkehoito 
Suomen lääkäriliiton uusi erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ter-
mit/erikoisalat.html)

1424 FN Lääketieteelliset erikoisalatutkimukset
 

1425 FNA Radiologia 
Suomen lääkäriliiton vanha erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/
termit/erikoisalat.html)
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1426 FNC Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 
Suomen lääkäriliiton uusi erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ter-
mit/erikoisalat.html)

1427 FND Kliininen neurofysiologia 
Suomen lääkäriliiton uusi erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ter-
mit/erikoisalat.html)

1428 FNE Patologia 
Suomen lääkäriliiton uusi erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ter-
mit/erikoisalat.html)

1429 FNF Kliininen kemia 
Suomen lääkäriliiton vanha erikoisala (Lähde: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/
termit/erikoisalat.html)

1430 FNZ Muu lääketieteellisen  tutkimuksen erikoisala 
sairaanhoidon erikoisala, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
  

1431 FZ Muu sairaanhoidon erikoisalaryhmä

1432 G Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito
valtakunnallisesti keskitettävällä erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan harvem-
paan kuin viiteen yliopistosairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayk-
sikköön keskitettävää hoitoa 
Valtakunnallisesti keskitettävään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat toiminnot, 
jotka ovat harvinaisia ja vaativat korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai väli-
neistöä. (Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon jär-
jestämisestä ja keskittämisestä 767/2006)

1433 GA Synnynnäiset poikkeamat 

1434 GAA Epikeratofakialeikkaukset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1435 GAB Kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1436 GAC Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä 
leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006
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1437 GAC001 Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu 
sekä leikkaushoito lukuun ottamatta huulihalkioiden primaarista leikkaushoi-
toa
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1438 GAD Imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten sydänkirurgia
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1439 GAE Lasten sappitieatresian hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1440 GAF Luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö, akondroplasia) vaativa 
leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1441 GAG Skolioosin leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1442 GB Syöpäsairaudet <erityistason sairaanhoito>

1443 GBA Luusyövän primaarinen hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1444 GBB Silmän malignin melanooman muu hoito kuin silmän poisto
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1445 GBC Retinoblastooman hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1446 GC Erityistason muu sairaanhoito

1447 GCA Aivoverisuonten ohitusleikkaukset
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1448 GCB Allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006
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1449 GCC Epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1450 GCD Ylipainehappihoito ja siihen välittömästi liittyvä leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1451 GCE Erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1452 GCF Juveniilin reuman vaativa leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1453 GCG Lasten glaukooman leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1454 GCH Munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen- ja keuhkonsiirrot
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1455 GCI Oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatut-
kimus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1456 GCJ Vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1457 GCK Selkäydinvammapotilaan akuuttivaiheen kuntoutus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1458 GCL Transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset  tut-
kimukset ja hoidon aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun ottamatta kohdun ja 
munasarjojen poistoa
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1459 GCM Vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006

1460 GCN Vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä 767/2006
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1461 H Toimintakykyyn ja toimintaedellytyksiin liittyvä palvelu
asiakkaan / potilaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja työlli-
syyttä tai jotakin näistä toiminnoista edistävä palvelu
Kuntoutuspalveluja tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuolto, opetushallinto, työvoimavi-
ranomaiset sekä kansaneläkelaitos. Kuntoutus jakautuu ammatilliseen ja lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen.

1462 HA Lääkinnällinen kuntoutuspalvelu
toimenpiteet ja terapiat, joilla parannetaan tai ylläpidetään kuntoutujan fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä edistetään ja tuetaan hänen elämänti-
lanteensa hallintaa ja itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa (Asetus 
28.6.1991/1015)
 

1463 HAA Ensitiedon antaminen < lääkinnällinen kuntoutus>
kuntoutusta tukeva ohjaus, jossa selvitellään sairaudesta tai vammautumisesta 
aiheutuvia psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia sekä asiakkaan/potilaan kuntoutu-
mista ja sosiaalista toimintakykyä edistäviä tukitoimia tai lasten synnynnäisten 
sairauksien tai vammojen osalta vanhempien opastusta ja ohjausta
 
1464 HAB Kuntoutusohjaus
kuntoutumista ja kuntoutuspalvelujen käyttöä tukeva ohjaus ja neuvonta
Kuten sydän-, kuulo-, näkö-, liikunta-, astma- jne. kuntoutusohjaus

1465 HAC Kuntoutustutkimus
kuntoutuksen tarvetta ja kuntoutusmahdollisuuksia selvittävä tutkimus (Eri-
koissairaanhoitolaki 1§)
Kuntoutustutkimus sisältää lääkärin, sosiaalityöntekijän ja psykologin tutkimuk-
set ja tarvittavat muut erityisasiantuntijoiden suorittamat tutkimukset. Fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat kartoitetaan, arvioidaan kuntou-
tusennuste, selvitetään mahdollisuudet kuntoutuksen järjestämiseen ja laaditaan 
selvityksen pohjalta yhteistyössä kuntoutujan kanssa yksilöllinen kuntoutussuun-
nitelma.

1466 HAD Varhaiskuntoutus
kuntoutustoimenpiteiden suunnitelmallinen käynnistäminen henkilölle ja hen-
kilöryhmälle, joilla voidaan ennakoida muodostuvan toimintakykyä rajoittava 
oire tai ongelma
 
1467 HAG Kuntoutuslaitospalvelu 
laitoksessa annettava hoito, ylläpito ja kuntouttava toiminta kuntoutusasiakkaalle

1468 HAH Kuntoutusjakso sairaalassa
kuntoutussuunnitelmaan perustuva sairaalassa toteutettava kuntoutus
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1469 HAI Sopeutumisvalmennuskurssi
kuntoutusta tukeva valmennus, jossa autetaan asiakasta ja hänen lähiyhteisöään 
selviytymään pitkäaikaisen sairastumisen tai vammautumisen jälkeisessä elä-
mäntilanteessa (Asetus 28.6.1991/1015)
Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään erilaisia sairauksia sairastaville. Niiden 
tavoitteena on parantaa kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia toimia elin-
ympäristössään ja yhteiskunnassa mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta tai 
vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta ja sen 
vaikutuksista ja tukemalla selviytymistä sairauden kanssa.  Eri sairaus- ja ikäryh-
mien kurssien sisältö vaihtelee tavoitteiden mukaisesti.(lähde Kela)

1470 HAI001 Sopeutumisvalmennuskurssi hiv-positiivisille 
HIV-positiivisille ja heidän läheisilleen tarkoitettu palvelu, joka toteutetaan 
kurssimuotoisena toimintana ja jonka tavoitteena on lisätä kurssilaisten voi-
mavaroja ja elämänhallintaa

 
1471 HAJ Kuntoutuskurssi

1472 HAK ASLAK-kurssi
  
1473 HAL Sotainvalidien kuntoutus

1474 HAM Sotaveteraanien kuntoutus

1475 HAZ Muu lääkinnällinen kuntoutuspalvelu
lääkinnällinen kuntoutuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa
 

1476 HB Kuntoutuksen terapiapalvelut
kuntoutuksen palvelu kuten toimintakykyä parantava ja ylläpitävä fysiotera-
pia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia 
(1015/1991/3§ 3)

1477 HBA Fysioterapia 
fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun, manuaa-
lisen ja fysikaalisen terapian avulla annettava terapia
 
1478 HBB Toimintaterapia 
toimintaterapeuttiseen tutkimukseen perustuva toiminnan, neuvonnan ja oh-
jauksen avulla annettava terapia
Toimintaterapeutti ja asiakas yhdessä pyrkivät poistamaan tai lievittämään asi-
akkaan ja hänen ympäristönsä välisiä toiminnallisia ongelmia ja haittoja, kuten 
toimintakyvyn rajoituksia ja ympäristöllisiä esteitä. Tavoitteena on, että asiakkaan 
toimintamahdollisuudet paranevat ja hän selviytyy päivittäisen elämän toimin-
noista.
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1479 HBC Puheterapia
puheterapeuttisen hoidon, harjoittelun, neuvonnan ja ohjauksen avulla annet-
tava terapia
Puheterapian avulla ehkäistään ja parannetaan kieli-, puhe- ja äänihäiriöitä.

1480 HBD Psykoterapia
psykoterapeuttisen hoidon, harjoittelun, neuvonnan ja ohjauksen avulla annet-
tava terapia
Psykoterapian avulla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyshäiriöis-
tä kärsivän henkilön oireita.

1481 HBE Perheterapia

1482 HBF Neuropsykologinen kuntoutus
neuropsykologisen hoidon, harjoittelun, neuvonnan ja ohjauksen avulla annet-
tava terapia

1483 HBG Jalkaterapia
jalkaterapeuttisen hoidon, harjoittelun, neuvonnan ja ohjauksen avulla annetta-
va terapia
Jalkaterapian avulla ehkäistään jalkavaurioiden syntyä, hoidetaan syntyneitä vau-
rioita ja estetään niiden pahenemista. Jalkaterapiassa jalkojen toiminta ja kuormi-
tus sovitetaan liikkumiseen ja asiakkaan hyvinvointiin.

1484 HBH Ravitsemusterapia
ravitsemusohjaus ja -hoito, johon liittyy ravinnonsaannin arviointi, ravitsemus-
tilan arviointi, ravitsemushoidon suunnittelu ja seuranta sekä lausuntojen laati-
minen 
Ravitsemusterapia on sekä sairauksien hoitoa että sairuksien ehkäisyä ja terveyden 
edistämistä ravitsemuksen keinoin. Ravitsemusterapiaan liittyy myös henkilökun-
nan ja yleisön ravitsemusaiheinen kouluttaminen sekä ravitsemukseen, ravitsemus-
hoitoon, joukkoruokailuun ja ravitsemusaineiston kehittäminen ja tiedottaminen.

1485 HBI Ratsastusterapia
 
1486 HBJ Taideterapia

1487 HBK Leikkiterapia
  
1488 HBL Musiikkiterapia

1489 HBM Lymfaterapia

1490 HBN Hieronta

1491 HBP Kiropraktiikka

1492 HBQ Naprapatia
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1493 HBZ Muu kuntoutuksen terapiapalvelu
kuntoutuksen terapiapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa

1494 HC Sosiaalinen kuntoutus

1495 HD Ammatillinen kuntoutuspalvelu
toimenpiteiden kokonaisuus, jolla edistetään ja tuetaan kuntoutujan työhön pa-
luuta ja työstä suoriutumista, ehkäistään, poistetaan ja vähennetään työ- ja toi-
mintakykyyn vaikuttavia haittoja sekä ylläpidetään ja parannetaan hänen itsenäis-
tä suoriutumiskykyään (Asetus 28.6.1991/1015)

1496 HDA Työkokeilu
työkokeiluolosuhteessa tai työpaikalla tapahtuva kuntoutuksen muoto, jossa sel-
vitetään kuntoutujan toimintakykyä, taitoja ja taipumuksia testitöiden ja käytän-
nön työtehtävien avulla
 
1497 HDB Työhön valmennus
kuntoutuksen työmuoto, jolla tuetaan työelämän valmiuksien saavuttamista

1498 HG Apuvälinepalvelu ja toimintaympäristön muutospalvelut
toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät välineet, tarvikkeet, ympäristömuutokset ja 
niihin liittyvät palvelut
 

1499 HGA Apuvälinepalvelu
kuntoutusta tukeva palvelu, johon kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, so-
vitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ja 
palautus (Asetus 28.6.1991/1015) 
Vammaispalvelulain mukaan apuvälinepalveluun luetaan myös taloudellinen tu-
ki välineiden hankkimista varten. Apuvälineisiin luetaan mm. liikkumisen apuvä-
lineet, hengitysapuvälineet ja aistivammaisen apuvälineet. Apuvälineet on luokitel-
tu ISO9999 luokituksessa, jota voidaan käyttää lisäkoodina määritettäessä tiettyä 
vammaisvälinepalvelua

1500 HGA001 Apuvälinetarpeen arviointi ja toteutuksen suunnitelma
arvioidaan apuvälinetarve ja tehdään apuvälineiden hankintaan ja käyttöönot-
toon liittyvä suunnitelma
Palvelun tuloksena saadaan arvio asiakkaan suoriutumista ja toimintakykyä tuke-
vien apuvälineiden tarpeesta. Arvioinnin perusteella laaditaan lausunto tarpeesta 
sekä tarvittaessa suunnitelma apuvälineen hankkimisesta ja apuvälinepalvelupro-
sessista. (Suomen Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -opas terveydenhuoltoon). 

1501 HGA002 Apuvälineen sovitus, kokeilu ja valinta
Palvelun tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimin-
taympäristöön soveltuva apuväline.  Palveluprosessi voi olla hyvin lyhyt, mut-
ta joskus se voi edellyttää pitkääkin kokeiluaikaa. Kokeilu on usein tarkoituk-
senmukaista toteuttaa asiakkaan toimintaympäristössä. Kokeilun yhteydessä 
arvioidaan mahdolliset apuvälineen ja / tai muutostyötarpeet ja tehdään tar-
vittaessa lausunto muutossuunnitelmista. (Suomen Kuntaliitto, Apuvälineni-
mikkeistö -opas terveydenhuoltoon)
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1502 HGA003 Apuvälineiden muutostyöt 
Muutostyöt voivat kohdistua sekä apuvälineisiin että ympäristöön. (Suomen 
Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -opas terveydenhuoltoon)

1503 HGA004 Apuvälineiden hankinta- ja luovutuspalvelu
Apuvälinepäätös on lääkärin tekemä hoitopäätös, mutta apuvälinetarpeen voi 
todeta ja apuvälineen luovuttamisesta voi päättää muukin terveydenhuollon 
ammattihenkilö organisaatiossa sovitun työnjaon mukaisesti. Apuvälineen 
käyttäjä saa apuvälineen joko omaksi tai lainaksi. Luovutuksen yhteydessä var-
mistetaan apuvälineen sopivuus, tehdään tarvittavat säädöt ja annetaan tai jär-
jestetään käytön opetus. Lainaksi annettavan apuvälineen luovutuksen yhtey-
dessä tehdään kirjallinen lainaussopimus, josta ilmenee luovuttaneen yksikön 
ja henkilö yhteystiedot sekä ohjeet apuvälineen huolto- ja palautusmenettelys-
tä. (Suomen Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -opas terveydenhuoltoon)

1504 HGA005 Apuvälineiden käytön opetus
Apuvälineen käytön opetuspalvelulla varmistetaan, että apuvälineen käyttä-
jä ja hänen tukiverkostonsa hallitsevat apuvälineen  tarkoituksenmukaisen ja 
turvallisen käytön. Käyttäjälle kerrotaan toimintaan liittyvistä teknisistä omi-
naisuuksista sekä annetaan ohjeet apuvälineen kunnossapidosta ja huoltome-
nettelystä.  (Suomen Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -opas terveydenhuol-
toon)

1505 HGA006 Apuvälineen käytön seurantapalvelu
Palvelun tavoitteena on varmistaa, että apuväline on käyttäjälleen sopiva ja toi-
miva sekä että tarpeettomiksi käyneet apuvälineet palautuvat apuvälinekier-
toon. (Suomen Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -opas terveydenhuoltoon)
 
1506 HGA007 Apuvälineen korjauspalvelu

1507 HGA008 Apuvälineiden palautus
Palvelu, joka vastaanottaa ja huoltaa sekä palauttaa apuvälinekiertoon asiak-
kaan palauttamia apuvälineitä. (Suomen Kuntaliitto, Apuvälinenimikkeistö -
opas terveydenhuoltoon)

1508 HGA010 Apuvälineiden tarpeen havaitsemiseen ja ennakoivaan toimin-
taan liittyvä palvelu
Palvelun tarkoituksena on auttaa arvioimaan ja havaitsemaan apuvälineiden 
tarvetta jo varhaisessa vaiheessa.

1509 HGA009 Apuvälineen huoltopalvelu

1510 HGA999 Muu apuvälinepalvelu
apuvälinepalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1511 HGB Kuntoutusvälineet
kuntoutukseen tai kuntoiluun liittyvät välineet

1512 HI Kuntoutuksen yhteistyöryhmät
kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuk-
sen asiakasyhteistyöryhmä, jonka kunta asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tie-
dottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille ryhmän toiminnasta ja kokoon-
panosta
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Ryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työ-
voimaviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen edus-
taja. Kuntoutujalla on oikeus saada hänen kuntoutuksen yhteistyötänsä koskeva asia 
käsiteltäväksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä kuntoutujan kirjallisella suos-
tumuksella. Kuntoutujalle on nimetty yhteistyössä hänen kanssaan kuntoutukseen 
perehtynyt yhteyshenkilö. Kuntoutujalla on oikeus tulla kuulluksi. Yksittäistä kuntou-
tujaa koskevat asiakirjat talletetaan asian käsittelyn päätyttyä erillisarkistona asian-
omaisen kunnan terveyskeskukseen. 

1513 HIA Kuntoutuksen asiakasyhteistyö
kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntou-
tuksen asiakasyhteistyöryhmä, jonka kunta asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan 
ja kunnan on tiedotettava asukkaille ja viranomaisille ryhmän toiminnasta ja ko-
koonpanosta
Asikasyhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, 
opetus- ja työvoimaviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yh-
teisöjen edustaja. Kuntoutujalla on oikeus saada hänen kuntoutuksen yhteistyötän-
sä koskeva asia käsiteltäväksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä kuntoutujan 
kirjallisella suostumuksella. Kuntoutujalle on nimetty yhteistyössä hänen kanssaan 
kuntoutukseen perehtynyt yhteyshenkilö. Kuntoutujalla on oikeus tulla kuulluksi. Yk-
sittäistä kuntoutujaa koskevat asiakirjat talletetaan asian käsittelyn päätyttyä erillis-
arkistona asianomaisen kunnan terveyskeskukseen. 

1514 J Sosiaali- ja terveysalan yhteinen palvelutoiminta
moniammatillista osaamista edellyttävä sosiaali- ja / tai terveysalan palvelulaji
 
1515 JA Tukikeskuspalvelu 
asiakkaiden tukemiseen keskittynyt palvelukokonaisuus sosiaali- ja/tai terveysalan 
alueella 
 

1516 JAA HIV-positiivisille tukikeskuspalvelu
HIV-posititiivisten henkilöiden, heidän läheistensä tai HIV-tartuntaa epäilevien 
tukemiseen keskittynyt palvelutoiminta
Kts. esim. www.aidstukikeskus.fi

1517 JAA001 Perhe- ja läheispalvelut 
HIV-positiivisten perheille ja läheisille suunnattu tukipalvelu
 
1518 JAA002 Sosiaaliohjauspalvelu 
HIV-positiivisille henkilöille annettava sosiaalialan tieto, neuvonta ja ohjaus
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1519 JAA003 Päiväkeskuspalvelu HIV -positiivisille
HIV-positiivisille henkilöille suunnattu palvelu, jossa annetaan tukipalveluja 
yksilö- ja vertaiskontaktilla
Päiväkeskuspalveluja voivat olla esim. ruokailu tukikeskuksessa, erilaiset ryhmät, 
matka jne.

1520 JAA004 Monikulttuurinen HIV-työ 
HIV-positiivisille maahanmuuttajille suunnattu palvelu (sisältää yksilö- ja per-
hetapaamiset, verkostotyö, vertaistukiryhmätoiminta, materiaaleja eri kielillä)
 
1521 JAA005 Kriisi- ja tukikeskustelupalvelu HIV-positiivisille 
yksilöllinen tukikeskustelu HIV-positiivisille asiakkailla ja heidän läheisilleen
 
1522 JAA006 Puhelinneuvonta HIV:hen liittyvissä kysymyksissä 
  
1523 JAA006 Testipalvelu 
HIV-testaus on HIV-vasta-ainetesti HIV-positiivisuuden toteamiseksi tai sen 
poissulkemiseksi nimettömänä

1524 JAA007 Nettineuvonta HIV:hen liittyvissä kysymyksissä 
Nettineuvonta (palvelu) on  verkon  kautta tapahtuvaa neuvontaa HIV:hen liit-
tyvissä asioissa. Kysymyksen voi lähettää nimettömänä.
 
1525 JAA008 HIV-positiivisille MSM -miehille palvelu
HIV-positiivisille miehille, joilla on seksiä miesten kanssa, suunnattu palvelu 
(yksilölliset keskustelut, voimavarakurssi, materiaalit)
 

1526 JAB Maahanmuuttajien tukikeskuspalvelu
maahanmuuttajille suunnattu tukikeskuspalvelu
 
1527 JAC Transtukipistepalvelu
  
1528 JAD Kidutettujen kuntoutuskeskuspalvelu
 
1529 JAZ Muu tukikeskuspalvelu
tukikeskuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1530 JB Päihdepalvelu
kunta järjestää asukkailleen heidän tarvettaan vastaavia monipuolisia päihdepalve-
luja varhaisvaiheen toteamisesta ja akuuteista päivystyspalveluista alkaen pitkäai-
kaiskuntoutukseen (Lähde: Päihdepalvelujen laatusuositukset. Helsinki, 2002, 61 s. 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2002:3)
Päihdehoidon ja -palveluiden lähtökohtana on asiakkaan ja hänen läheistensä avun, 
tuen ja hoidon tarve.  (Lähde: Päihdepalvelujen laatusuositukset. Helsinki, 2002, 61 s. 
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2002:3)

1531 JBA Korvaushoito 

1532 JBA001 Metadonikorvaushoito
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1533 JBA999 Muu korvaushoito päihteisiin liittyen
muu korvaushoito päihteisiin liittyen, jolle ei ole määritetty luokituksessa 
omaa luokkaansa
 

1534 JBB Katkaisuhoitopalvelu 

1535 JBC Päihdehuollon avokuntoutus
päihdekuntoutujille suunnattu kuntoutus, johon ei sisälly yhtäjaksoista ja ympä-
rivuorokautista palvelutoimintaa
alkoholi- ja huumevieroitus avohoidossa, päihde- ja peliriippuvuuksien hoito, lä-
heisten tuki ja neuvonta, a-klinikka, k-klinikka, huumevieroitus, katkaisuhoito, vie-
roitus-, korvaus- ja ylläpitohoito, nuorisoasemat

1536 JBD Ehkäisevä päihdetyö 
päihdehuollon toimintamuoto, jonka avulla pyritään estämään päihdeongel-
mien syntymistä
toiminta voi olla mm. vaikutus-, koulutus- ja elämystoimintaa, erilaisten projektien 
toteuttamista, materiaalin tuottamista 

1537 JBZ Muu päihdepalvelu
päihdepalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1538 JC Mielenterveyspalvelu
mielenterveyden edistämiseen tai mielenterveyshäiriöiden ehkäisemiseen, paran-
tamiseen ja/tai lieventämiseen tarkoitettu palvelu
Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 
persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien ja muiden mielentervey-
denhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuu-
luvat mielisairauksia ja muita mielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän 
lääketieteellisin perustein arvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat so-
siaali- ja terveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut).(Lähde) mielenterveys-
laki 14.12.1990/1116

1539 JCA Mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevä palvelu
psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämi-
seen liittyvä ennakoiva palvelu
 
1540 JCB Hoidon ja terapian tarpeen arviointi mielenterveyspalveluna
 
1541 JCC Terapia ja hoito mielenterveyspalveluna
 
1542 JCD Mielenterveyspotilaiden ja -asiakkaiden kriisipalvelu
  
1543 JCE Mielenterveysasiakkaiden työtoiminta

1544 JCF Mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta
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1545 JCG Mielenterveyskuntoutujien laitoshoito
mielenterveydellisistä syistä laitoshoitoa tarvitseville tarkoitettu hoitopalvelu
Laitoshoito, laitospalvelu on ympärivuorokautista ja yhtäjaksoista hoitovastuun 
alaista palvelua sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä, johon kuulu asi-
akkaalle annettava täysihoito. Laitospalvelutoimintaan kuuluu se potilaiden hoito, 
joka kohdistuu terveydenhuollon yksikköön sisään kirjoitettuihin potilaisiin riippu-
matta hoitoajan pituudesta. (Lähde: Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja 
maksukäytännön käyttösanasto 1998, Suomen Kuntaliitto) 

1546 JCH Mielentilatutkimukset
MT-laki 1116/1990, 3 luku

1547 JCI Ympärivuorokautinen mielenterveyshoito

1548 JCJ Turvayksikköhoito 

1549 JCK Hoito tahdosta riippumatta  
vastoin potilaan tahtoa annettava hoito ((Lähde: Terveydenhuollon suoritteiden, 
tilastoinnin ja maksukäytännön käyttösanasto 1998, Suomen Kuntaliitto) 
MT-laki 1116/1990, 2 luku

1550 JCZ Muu mielenterveyspalvelu
mielenterveyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1551 K  Sosiaali- ja terveysalan eriytynyt asiantuntijapalvelu
asiakas- ja potilastyöhön itsenäisenä asiantuntijana tai työryhmän jäsenenä tarjot-
tava erityisosaamista vaativa palvelu ilman palvelu- tai hoitosuhdetta
 

1562 KB Psykologipalvelu
käyttäytymiseen ja psyykkisiin toimintoihin liittyvä terveyspalvelu

1563 KBA Psykologin peruspalvelu

1564  KBB Hallintopsykologia

1565  KBC Työterveyspsykologia 

1566 KBD Kasvatus- ja perheneuvolapsykologia      

1567 KBE Vankilapsykologia

1568  KBF Ammatinvalinnanohjauspsykologia         

1569 KBG Neuropsykologia 

1570 KBH Kuntoutuspsykologia 
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1571 KBI Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon psykologia  

1572  KBJ Terveyskeskuspsykologia     

1573 KBK Kriisi- ja traumapsykologia
 
1574 KBM Työ- ja organisaatiopsykologia 

1575 KBN Neuvolapsykologipalvelu

1576 KBZ Muu psykologiapalvelu

1577 KS Seksuaalineuvontapalvelu
seksuaalineuvonta on keskeinen osa seksuaaliterveyspalveluita, ja sillä tarkoitetaan 
ammatillista, henkilökohtaisessa vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa yksilöllisten, 
seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyä (Lähde: Seksuaali- ja lisääntymister-
veyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–2011. Helsinki 2007.)
Seksuaaliterveyteen liittyvä neuvonta integroidaan osaksi peruspalveluja sekä ehkäi-
sevään työhön että sairaanhoitoon. Jokaisessa terveyskeskuksessa on käytettävissä sek-
suaalineuvojakoulutuksen saanut työntekijä ja sairaanhoitopiirien palveluksessa on 
erikoiskoulutuksen saaneita työntekijöitä. Neuvontapalveluissa otetaan huomioon su-
kupuolten välinen tasa-arvo sekä erilaisten vähemmistöjen ja erityisryhmien tarpeet. 
(Lähde: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–
2011. Helsinki 2007.)

1578 KSA Perustason seksuaalineuvontapalvelu
Jokaisen terveyskeskuksen käytettävissä on ainakin yksi seksuaalineuvojan täyden-
nyskoulutuksen saanut työntekijä, jolla on valmiudet myös erityisryhmien neuvon-
taan (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vammaiset, maahanmuuttajat). (Läh-
de: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–2011. 
Helsinki 2007. s. 34)

1579 KSB Erityistason seksuaalineuvontapalvelu
Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on asiantuntijoiden hyväksymän erikoiskoulutuksen 
saaneita työntekijöitä, jotka antavat erikoissairaanhoitoon liittyvää seksuaalineu-
vontaa ja konsultaatioapua eri klinikoille sekä koordinoivat alueellista koulutusta. 
(Lähde: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–
2011. Helsinki 2007. s. 34)

1580 L Terveysalan tutkimus- ja selvityspalvelu
asiakkaan / potilaan ongelmien selvittämiseksi tarvittava tutkimus- ja selvityspal-
velu ilman varsinaista palvelu- tai hoitosuhdetta
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1581 LA Kuvantamistutkimuspalvelu
tutkimus, jonka avulla tuotetaan potilaasta valokuvia tai kuvia esim. sisäelimistä 
tai luustosta mm. röntgenkuvaus, isotooppikartoitus, lämpökuvaus, magneettiku-
vaus ja kaikututkimus 
 

1582 LAA Natiiviröntgentutkimus
kuvantamistutkimus, jossa tutkitaan röntgensäteiden avulla otettuja kuvia

1853 LAB Tietokonetomografia 
kuvantamistutkimus, joka hyödyntää kerroksittaista röntgenkuvausta ja tietoko-
nelaskentaa

1584 LAC Magneettikuvaustutkimus
kuvantamistutkimus, joka perustuu magneettikentässä olevan elimistön vetyato-
mien lähettämiin signaaleihin, kun niihin vaikutetaan radioaalloilla (Lääketie-
teen termit)

1585 LAD Ultraäänitutkimus
kuvantamistutkimus, jossa eri kudokset saadaan näkyviin tiheydeltään erilaisten 
kudosalueiden rajapinnoista heijastuvan ultraäänen avulla

1586 LAE Angiografiatutkimus

1587 LAF PET-tutkimus 

1588 LAG Toimenpideradiologia
palvelu, jossa kuvantamisen yhteydessä tehdään toimenpiteitä kuten verisuonten 
avaamista, vesisuonien tukkeamista/sulkemista, koepalojen ottoa tai kivien pois-
toa tai hajottamista

1837 LAH Varjoainetutkimus 
varjoainetutkimus

1589 LAZ Muu kuvantamistutkimuspalvelu
kuvantamistutkimuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa

1590 LB Laboratoriopalvelu
näytteitä, testejä tai tutkimuksia sisältävä terveyspalvelu 
Laboratoriopalveluun kuuluu näytteiden ottaminen, tutkiminen ja lausunnonanta-
minen tai fysiologisten elintoimintojen mittaaminen, arviointi ja lausunnon antami-
nen.

1591 LBA Kliinisen kemian laboratorio

1592 LBB Kliinisen mikrobiologian laboratorio

1593 LBZ Muu laboratoriopalvelu
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1594 LC Patologian palvelu
patologinen laboratoriotutkimus on palvelu, jossa tutkitaan kudos- tai irtosolu-
nätteitä 
 

1595 LCA Lääketieteellinen tutkimus 
 

1596 LCA001 Lääketieteellinen ruumiinavauspalvelu

1597  LCA002 Kudosnäytteiden tutkimus
kudosnäytteen tutkimuspalvelu laboratoriossa

1598 LCA003 Solututkimus
irtosolunäytteen tutkimuspalvelu laboratoriossa 

1599 LCA004Pikaleiketutkimus

1600  LCA999 Muu lääketieteellinen tutkimus 
 
1601 LCB Oikeuslääketieteelliset tutkimukset
viranomaistoimintaa, jossa selvitetään ruumiinavauksen avulla kuolinsyy ja 
muut oikeuslääketieteelliset kysymykset
 

1602 LCB001 Oikeuslääketieteellinen ruumiinavauspalvelu

1603 LCB999 Muu oikeuslääketieteellinen tutkimus

1604 LCZ Muu patologian palvelu

1605 LD Kliinisen neurofysiologian palvelut
 

1606 LDA EEG-laboratorio

1607 LDB EMG-laboratorio

1608 LDZ Muu neurofysiologian palvelu

1609 LE Kliinisen fysiologian palvelut
  

1610 LEA UKG laboratorio
Palvelu, jossa tehdään sydämen kaikukuvausmenetelmään liittyviä tutkimuksia  

1611 LEB EKG-laboratorio
Palvelu, jossa tehdään sydämen sähköiseen toimintaan liittyviä tutkimuksia  

1612 LEC Kliinisfysiologisen tutkimuksen tekeminen
Palvelu, jossa tehdään potilaille KLF alan perustutkimuksia kuten lepo-EKG ja 
tavanomainen spirometria

1613 LED Unitutkimuspalvelu

 1614 LEZ Muu kliinisen fysiologian palvelu
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1615 LF Valokuvaus ja videointi palvelu
Valokuvatekniikkaan perustuvat kuvauspalvelut, joita ei ole luokiteltu muualla
Palveluun kuuluu potilaaseen kohdistuva kuvaaminen, mutta ei lausuntoa

1616 LFA Silmänpohjavalokuvaus
Palvelu, jossa kuvataan kameratekniikalla potilasta

 
1617 LFA001 Silmänpohjatutkimus

1618 LFB Videointi
Palvelu, jossa kuvataan liikkuvaa kuvaa potilaasta.

1619 LFZ Muu kuvauspalvelu
 

1620 LG Kliininen muu tutkimuspalvelu

1621 LGA Tähystystutkimuspalvelu
tähystyspalvelu, jossa käytetään erilaisia teknisiä menetelmiä elimistön eri osien 
suoraan katseluun, valokuvaamiseen ja mahdolliseen näytteenottoon mm. keuh-
koputken tähystys, peräsuolen tähystys 
Tutkimuksen perusteella annetaan esim. lausunto asiasta. 

1622 LGA001 Ruoansulatuskanavan tähystyspalvelu
palvelu, jossa potilaan ruoansulatuskanavaa tarkastellaan elimistön fysiologis-
ten aukkojen tai vanhan avanteen kautta. Tähystyspalveluun kuuluu potilaan 
tutkiminen, lausunto ja kannanotto jatkohoitoon.
Tähystyspalveluun kuuluu potilaan tutkiminen, lausunto ja kannanotto jatkohoi-
toon. Tähystystoiminta, joka tehdään erikseen tehtävän haavan kautta leikkaus-
saliolosuhteissa, luokitellaan erikoisalapalveluihin

1623 LGA002 Hengitysteiden tähystyspalvelu
palvelu, jossa potilaan ylä- ja/tai alahengitysteitä tarkastellaan tähystimellä 
suun tai nenän kautta tai vanhan avanteen kautta
Tähystyspalveluun kuuluu potilaan tutkiminen, lausunto ja kannanotto jatkohoi-
toon Tähystystoiminta, joka tehdään erikseen tehtävän haavan kautta leikkaussa-
liolosuhteissa, luokitellaan erikoisalapalveluihin

1624 LGA003 Virtsateiden tähystyspalvelu
palvelu, jossa potilaan virtaelimiä tutkitaan tähystimellä virtsaputken tai van-
han avanteen kautta
Tähystyspalveluun kuuluu potilaan tutkiminen, lausunto ja kannanotto jatkohoi-
toon. Tähystystoiminta, joka tehdään erikseen tehtävän haavan kautta leikkaus-
saliolosuhteissa, luokitellaan erikoisalapalveluihin

1625 LGA999 Muu tähystystutkimuspalvelu 
tähystystutkimuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
Tähystyspalveluun kuuluu potilaan tutkiminen, lausunto ja kannanotto jatkohoi-
toon Tähystystoiminta, joka tehdään erikseen tehtävän haavan kautta leikkaussa-
liolosuhteissa, luokitellaan erikoisalapalveluihin
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1626 LH Seulontatutkimus
terveyspalvelu, jossa oireettomassa tai niukkaoireisessa vaiheessa olevia tautitapa-
uksia etsitään joukkotarkastuksin
Todettuun sairauteen liittyvät seurantatutkimukset luokitellaan muissa luokissa.

1627 LHA Kuvantamistutkimus 

1628 LHA001 Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus 

1629 LHA002 Rakennepoikkeavuuksien ultraäänitutkimus 

1630 LHA003 Rintasyöpäseulonta mammografialaitteella 

1631 LHA004 Osteoporoosin kuvantamistutkimus 

1632 LHA999 Muu kuvantamistutkimus 

1633 LHB Irtosolututkimus 

1634 LHB001 Kohdunkaulaosan seulonta PAPA-irtosolututkimuksella 

1635 LHB999 Muu irtosolututkimus 

1636 LHC Veriseulonta

1637 LHC001 Eturauhassyöpä 

1638 LHC002 Hepatiitti 

1639 LHC003 Toksoplasmoosi 

1640 LHC005 Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta

1641 LHC006 Geeniseulonta
 
1642 LHC007 HIV 

1643 LHC008 Hypotyreoosi 

1644 LHC999 Muu veriseulonta

1645 LHD Eritteestä tehtävät seulonta

1646 LHD001 Klamydia 

1647 LHD002 Suolistosyövän seulonta  

1648 LHD003 B-ryhmän streptokokki <seulontatutkimus>
prenataalinen tutkimuspalvelu, jossa näyte oteaan yleensä raskaana olevan 
kohdunsuulta
 
1649 LHD004 Huumeet 

1650 LHD999 Muu eritteestä tehtävä seulonta
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1651 LHE Kysely tai haastattelu 

1652 LHE001 Dementia 

1653  LHE002 Alkoholin liikakäyttö 

1654 LHE999 Muu kysely tai haastattelu 

1655 LHF Useita menetelmiä sisältävä seulontatutkimus

1656 LHF001 Kuulo 

1657 LHF002 Glaukooma 

1658 LHF003 PKU (phenylketonuria) 

1659 LHF999 Muu useita menetelmiä sisältävä seulontatutkimus

1660 LHG Kuvatutkimus 

1661 LHG001 Silmänpohjatutkimus 

1662 LHG999 Muu kuvatutkimus 

1663 LHZ Muu seulontatutkimuspalvelu 
seulontatutkimuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa

1664 LI Näöntutkimuspalvelu
Näöntutkimuspalvelu sisältää mm. näkökenttä-, silmänpaine-, värinäkö-, kontrasti-
herkkyys-ja valontarvetutkimukset.

1665 LIA Silmän tutkimisen palvelu
Palvelu, jossa silmän tai näköhermon rakenteiden kuntoa tai tilaa tutkitaan ku-
vaamalla tai mittaamalla koneellisesti 
Sisältää mm. silmänpohjan kuvaukset, silmän paineen mittaukset, näkökenttätut-
kimukset

1666 LIB Näkökyvyn tutkimisen palvelu
Palvelu, jossa tutkitaan potilaan näkökykyä eri menetelmillä  
Sisältää mm. näkökykyyn, värinäköön, kontrastiherkkyyteen, valontarpeeseen ja 
karsastuksen tutkimukset 

1667 LIZ Muu näöntutkimuspalvelu

1668 LJ Kuulon ja tasapainon tutkimuspalvelu
  

1669 LJA Kuulon tutkimuspalvelu

1670 LJB Tasapainon tutkimuspalvelu

1671 LJZ Muu kuulon ja tasapainon tutkimuspalvelu
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1672 P Vertais- ja vapaaehtoispalvelu
vertaisuuteen ja/tai vapaaehtoisuuteen perustuva sosiaali- ja terveysalan toiminta
 
1673 PA Vertaistuki
vapaaehtoisuuteen perustuva tuki ja ohjaus, jota varsinkin vammaiset, sairauden 
tai traumaattisen kokemuksen läpikäyneet henkilöt tai ryhmät antavat samassa ti-
lanteessa oleville (Lähde Kielitoimiston sanakirja 2006) 
 

1674 PAA Psykososiaalinen vertaistuki
sekä psyykkisiin että sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä vertaistoiminta

1675 PAB Sairauteen liittyvät vertaistuki
 
1676 PAC Päihderiippuvuuteen liittyvä vertaistuki

1677 PAC001 AA-kerho
 

1678 PAD Rahapeliriippuvaisten vertaistuki
 
1679 PAE Maahanmuuttajien vertaistuki
 
1680 PAF Vammaan liittyvä vertaistuki
  
1681 PAZ Muu vertaistukipalvelu 
vertaistukipalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1682 PZ Muu vertais- ja vapaaehtoispalvelu
vertais- ja vapaaehtoispalvelu, jolle ei ole määritelty luokituksessa omaa luokkaansa

1683 S Oheispalvelu
palveluyksikön perustehtävää tukeva asiakas- ja potilaspalvelu
Esim. majoitukseen, ravitsemukseen, virkistykseen ja tiedonsaantiin liittyviä asiakas/
omaispalveluja. 

1684 SA Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 
majoitukseen ja ravitsemukseen liittyvä palvelu, joka on tarkoitettu vierailijoille se-
kä päiväasiakkaille
 

1685 SAA Yöpymispalvelu 
 

1686 SAA001 Potilashotelli 
potilaille ja heidän omaisille ja vieraille tarkoitettu palvelu, joka yleensä mah-
dollistaa yöpymisen sairaala-alueella tai sen läheisyydessä
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1687 SAA002 Yöpyminen perhehuoneessa 
potilas- tai muu huone, joka soveltuu myös perheen oleskeluun
 
1688 SAA003 Vierasmajoitustila 
potilaan, kuntoutettavan tai muun asiakkaan omaisille ja vieraille tarkoitettu 
tila, jossa he voivat majoittua vierailun aikana

1689 SAB Ruokailupalvelu 
potilaan, kuntoutettavan tai muun asiakkaan vieraille tarkoitettu ravintoon liit-
tyvä palvelu 

 
1690 SAB001 Ruoka- ja kahvilapalvelu 
ruokala- ja kahvilatoiminta, joka on tarkoitettu potilaan, kuntoutettavan tai 
muun asiakkaan vieraille 

1691 SAB002 Itsepalvelukeittiö asiakkaille ja omaisille 
ruoanvalmistamiseen tarkoitettu tila, jota voivat asiakkaat, potilaat ja heidän 
vieraansa käyttää 

1692 SAZ Muu majoitus- ja ravitsemuspalvelu 
majoitus- ja ravitsemuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa

1693 SB Virkistyspalvelu
virkistyspalveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, jotka lisäävät rentoutumisen ja 
hyvinvoinnin mahdollisuutta
 

1694 SBA Kampaamopalvelu 
hiusten hoitoon liittyvä kauneusalan palvelu, joka on tarkoitettu palveluyksikön 
potilaille tai asiakkaille
 
1695 SBB Kauneudenhoitopalvelu 
Kauneusalan palvelu, joka sisältää erilaisia kauneuden hoitoon ja ylläpitoon liit-
tyviä palveluja 

1696 SBC Viihde- ja ajanvietepalvelu 
potilaille, asiakkaille ja heidän omaisille tarkoitettu rentoutumista ja/tai viihty-
mistä edistävä palvelu
Esim. erilaiset teatteri- ja musiikkiesitykset. 

1697 SBD Kukka- ja lahjatavarapalvelu 
kukka- ja/tai lahjatavaroihin erikoistunut palvelupiste 
 
1698 SBE Liikuntaa ja kuntoilua tukeva itsepalvelu
palvelut, jotka tukevat omaehtoista liikkumista ja kuntoilua
 
1699 SBF Juhlapalvelu
palvelu, joka toteuttaa erilaisia juhlatilaisuuksia 
 
1700 SBZ Muu virkistyspalvelu
virkistyspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
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1701 SC Tietopalvelu 
asiakkaille suunnattu tiedon välitykseen liittyvä palvelu
 

1702 SCA Potilaskirjasto
potilaille suunnattu kirjastopalvelu
 
1703 SCB Netti ym. sähköisen asioinnin palvelu asiakkaille ja omaisille
tietokoneyhteys tai muun sähköisen yhteydenpitomahdollisuuden tarjoaminen 
yksikön asiakkaille ja omaisille 
 
1704 SCZ Muu tietopalvelu asiakkaille ja omaisille
tietopalvelu asiakkaille ja omaisille, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
 

1705 SD Potilas- ja asiakastietojen tarkastuspalvelu
jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelli-
set seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekiste-
riin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (Henkilötietolaki 
22.4.1999/523 )

1706 SDA Omiin asiakirjatietoihin tutustuminen itsenäisesti
palvelu, jonka avulla pääsee tutustumaan omaa hoitoa tai palvelua koskeviin 
asiakirjoihin
Potilaan oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat potilasasiakirjoissa olevat tie-
dot on voimassa, mitä henkilötietolain (523/1999) 26–28 §:ssä säädetään. Potilaan 
oikeudesta tietojen saantiin on lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 ja 12 §:ssä. (30.6.2000/653) 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

1707 SDB Omiin asiakirjoihin tutustuminen ammattilaisen avulla
palvelu, jossa ammattilaisen kanssa yhteistyössä ja hänen avulla tapahtuu tutus-
tuminen omiin asiakirjoihin

1708 SDZ Muu potilas- ja asiakastietojen tarkasteluun liittyvä palvelu
potilas- ja asiakastietojen tarkasteluun liittyvä palvelu, jolle ei ole määritetty luo-
kituksessa omaa luokkaansa

1709 SE Hengelliset palvelut
palveluyksikön asiakkaille tarjottavat hengelliset palvelut
 

1710 SEA Yksilölliset hengelliset palvelut
yksittäisille henkilöille tarkoitettu hengellinen palvelu 
 

1711 SEA001 Sairaalateologi
teologisen koulutuksen saaneen henkilön antama palvelu
Sairaalapapit ovat Suomen ev.-lut. kirkon palkkaamia työntekijöitä sairaalassa. 
He ovat käyneet läpi psykologiset soveltuvuustestit ja saaneet 2-vuotisen erikois-
tumiskoulutuksen sielunhoitoon. Joillakin on myös työnohjaajan sekä psykotera-
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peutin koulutus. Heillä kuten muillakin sairaalan työntekijöillä on ehdoton vaiti-
olovelvollisuus. (Lähde: http://www.tyks.fi/fi/1131 10.12.2007)

1712 SEA001 Sielunhoito 
sielunhoidon tavoitteena on lievittää hoitoa saavan hätää ja ahdistusta
 
1713 SEA002 Ehtoollispalvelu
kristillisiin uskontoihin liittyvä hengellinen toimitus, jonka toimittaa siihen oi-
keutettu henkilö
 
1714 SEA999 Muu yksilöllinen hengellinen palvelu
esim. muiden uskontokuntien hengelliset palvelut

1715 SEB Omaisille ja ryhmille tarkoitetut hengelliset palvelut
ryhmämuotoiset hengelliset palvelut 
 
1716 SEZ Muu hengellinen palvelu
hengellinen palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1717 SF Vainajiin liittyvät palvelut
kuolemantapaukseen liittyvät palveluyksikön antamat palvelut
 

1718 SFA Hoitoyksikön palvelut kuolemantapauksissa
hoitoyksikönyksikön palvelut, joiden avulla toteutetaan käytännön toimenpiteet 
kuolemantapauksissa 

 
1719 SFA001 Vainajan valmistaminen viimeiselle matkalle
palvelu, jossa vainaja valmistellaan omaisten hyvästelyä ja ruumishuoneelle 
siirtoa varten
 
1720 SFA002 Vainajan omaisten kohtaaminen kuolemantapauksen jälkeen
vainajan omaisten tapaaminen kuolemantapauksen jälkeen
Esim. vainajan henkilökohtaisen omaisuuden luovuttaminen omaisille.

1721 SFA003 Vainajan siirto laitoksen ruumishuoneelle
palvelu, jonka avulla vainaja siirretään ruumishuoneelle
 
1722 SFA004 Ilmoitus ja tuki kuolemantapauksissa
omaisille ja läheisille annettava tieto ja tuki kuolemantapauksissa
 
1723 SFA005 Hautaukseen liittyvä neuvonta, ohjaus ja toimenpiteet
palvelu, jonka avulla huolehditaan siitä, että hautaaminen tapahtuu 
Esim. polttohautausta ei voida toteuttaa ilman sydämen tahdistimen poistoa, täs-
tä tarvitaan tieto ennen hautausta. Obduktioista  kts.LCD

1724 SFA999 Muu hoitoyksikön palvelu kuolemantapauksissa
hoitoyksikön sisäinen palvelu kuolemantapauksissa, jolle ei ole määritetty luo-
kituksessa omaa luokkaa
 

1725 SFB Kuolemaan liittyvät viranomaistoimenpiteet 
viranomaisen toteuttamat palvelut kuolemantapauksissa
 

1726 SFB001 Kuolintodistus
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1727 SFB002 Hautauslupa

1728 SFB999 Muu hautaustapaan liittyvä neuvonta, ohjaus ja toimenpiteet
hautaustapaan liittyvä neuvonta, ohjaus ja toimenpiteet, joille ei ole määritetty 
luokituksessa omaa luokkansa

 
1729 SFZ Muu vainajiin liittyvä palvelu
vainajiin liittyvä palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1730 SG Apupalvelut 
potilaan tai asiakkaan selviytymistä tukevat palvelut, jotka eivät suoraan liity sai-
rauden hoitoon tai kuntoutukseen
Apu mahdollistaa potilaan tai asiakkaan täysivaltaisen osallistumisen.

1731 SGA Henkilökohtainen avustaja 
 
1732 SGB Koulunkäyntiavustaja

1733 SGC Saattajapalvelu
 
1734 SGZ Muu apupalvelu oheispalveluna
 

1735 SH Hoitotarvikepalvelu
hoitotarvikkeisiin liittyvä palvelutoiminta asiakkaille
Esim. hoitotarvikejakelu

1736 SHA Hoitotarvikejakelu
hoitotarvikkeiden jakelu asiakkaille
 

1737 SI Apteekkipalvelu
apteekkilain säätelemä palvelu, joka sisältää lääkkeiden valmistamisen, jakelun se-
kä käytön ohjaamisen ja seurannan
Lääkehuolto kattaa mm. apteekkitoiminnan, sairaala-apteekkitoiminnan, lääkekes-
kukset, lääketeollisuuden ja lääketukkukauppojen toiminnan.

1738 SIA Reseptilääkepalvelu
  
1739 SIB Käsikauppalääkepalvelu
 
1740 SIC Apteekkitarvikepalvelu
esim. sideharsojen, ruiskujen tms. myyntiin liittyvä palvelu

1741 SID Annosjakelupalvelu
lääkkeiden jako asiakkaalle esim. lääkeannostelijoihin
 
1742 SIE Puhelinresepti
puhelimitse annettu lääkemääräys
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1743 SIF Lääkeneuvontapalvelu
lääkityksiin liittyvä neuvontapalvelu
 
1744 SIZ Muu apteekkipalvelu
apteekkipalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1745 ST Tulkkipalvelu 
viestin kääntäminen kieleltä toiselle sekä työssä käymiseen, opiskeluun, asioimi-
seen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistykseen tai muun sellaisen syyn 
vuoksi suoritettava viittomakielellä tai muilla kommunikaatiota selventävillä me-
netelmillä tapahtuva tulkkaus (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista 1987/759 7§.)
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan kielestä 
riippumatta sekä että yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvit-
see erikseen vedota (Kielilaki 6.6.2003/423 2 § 2 mom.) Potilaan oikeus käyttää suo-
men tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäes-
sä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 §:ssä.(Kansanterveyslaki 28.1.1972/66 
§ 28 2 mom.) 2993/431). Yksikielisen kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksen 
terveydenhuoltopalvelut järjestetään kunnan tai kuntayhtymän kielellä. Vammais-
palveluiden tulkkipalvelut. Kts. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal-
veluista ja tukitoimista 1987/380 ja asetus 1987/759. 

1746 STA Kielitulkkipalvelu
henkilöiden, jotka kääntävät puhuttua kieltä toiselle kielelle, antama palvelu (läh-
de mukailtu: Kielitoimiston sanakirja 2007)

 
1747 STA001 Asioimistulkkipalvelu 
viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiaakkaan välisen asioimisdialogin esim. 
haastattelun, kuulustelun, neuvottelun, selvityksen ja tiedonvälityskeskustelun 
ja oikeudenkäynnin tulkkausta (www.oulu.fi)
Asiointitulkkaus merkitsee tulkkausta esimerkiksi maahanmuuttajan ja suoma-
laisen viranomaisen välillä. Asioimistulkilla on viestintätilanteessa oma ammat-
tirooli. (mm. www.vantaa.fi)

1748 STA002 Konferenssitulkkipalvelu 
erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on luentoja, esityksiä ja/tai keskustelua tapahtu-
va puheen kääntäminen kieleltä toiselle
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1749 STA003 Opiskeluun liittyvä tulkkipalvelu 
opiskelutilanteissa tapahtuva tulkkaus
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla

1750 STA004 Vapaa-aikaan liittyvä tulkkipalvelu 
vapaa-aika on varsinaiseen rentoutumiseen ja virkistäytymiseen käytettävissä 
oleva aika (Lähde Kielitoimiston sanakirja) ja vapaa-ajan tulkkipalvelu tapah-
tuu tällöin kielikoodi annetaan attribuutin avulla
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1751 STB Viittomakielisten tulkkipalvelu
viittomakieleen tai viittomakielestä toiseen kieleen tapahtuva tulkkipalvelu
Viittomakieli on kuurojen yhteisössä käytettävä luonnollinen kieli, joka on käsien 
ja vartalon liikkeistä sekä ilmeistä koostuvien merkkien (viittomien) järjestelmä. 
(Lähde Kielitoimiston sanakirja 2006). Viittomakieli on kuurojen ihmisten äidin-
kieli. Viittomakielellä on oma kielioppinsa, ja sen taivutusmuodot ja sanajärjes-
tykset ovat erilaiset kuin puhutun kielen. Viittomakieli on kehittynyt kuurojen ih-
misten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja muuttunut toisten viittomakielten sekä 
puhutun ja kirjoitetun kielen vaikutuksesta. (Papunet 16.12.2007 http://papunet.
net/yleis/kommunikointikeinot/viittomat/viittomakieli.html)

1752 STB001 Viittomakielisten työssäkäyntiin liittyvä tulkkipalvelu
työtilanteisiin liittyvät viittomakieliset tulkkipalvelut
Kieli annetaan attribuuttina esim. ruotsinkielinen tulkkipalvelu viitoten.

1753 STB002 Viittomakielisten asiointitulkkipalvelu
asiointitilanteisiin liittyvät viittomakieliset tulkkipalvelut
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1754 STB003 Viittomakielisten opiskelutulkkipalvelu
opiskelutilanteisiin liittyvä viittomakielinen tulkkipalvelu
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1755 STB004 Yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvä viittomakielinen 
tulkkipalvelu
sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä viittomakielinen tulkkipalvelu
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1756 STB005 Virkistykseen liittyvä viittomakielinen tulkkipalvelu
vapaa-ajan toimintaa mahdollistava viittomakielen tulkkipalvelu
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1757STB999 Muu viittomakielinen tulkkipalvelu
viittomakielen tulkkipalvelu, jolle ei ole muuta palveluluokkaa
Kielikoodi annetaan attribuutin avulla.

1758 STC Puhevammaisten tulkkipalvelu
puheen tuottoon tai ymmärtämiseen liittyvä tulkkipalvelu
Puhetulkin käyttö voi olla tarpeen esim. silloin kun henkilön puhe on esim. toimin-
tarajoitteen vuoksi vieraan henkilön vaikea ymmärtää 

1759 STD Kirjoitustulkkipalvelu
puhutun ja muun äänimaailman välittäminen samanaikaisena tekstinä 
Kirjoitustulkkeja käytetään erilaisissa kokouksissa, yleisötilaisuuksissa ja -tapahtu-
missa, mutta myös yksittäisissä vuorovaikutustilanteissa. Tätä menetelmää voidaan 
käyttää myös etätulkkauksen avulla, jolloin tulkattavasta tilanteesta siirtyy sähköi-
nen ääni- (ja kuva) viesti tulkille, joka kirjoittaa keskustelun ja muun äänimaail-
man kirjoitetuksi tekstiksi samanaikaisesti ja välittää tuotoksen sähköisesti tilan-
teessa olevalle tulkkia käyttävälle henkilölle. Kirjoitustulkkia voidaan käyttää myös 
kuurosokeiden tulkkaustilanteissa.
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1760 STE Kuurosokeiden tulkkipalvelu
henkilöille, joilla on sekä kuuloon että näköön liittyvää toimintarajoitetta, tar-
koitettu tulkkipalvelu
 
1761 STG Kuvailutulkkipalvelu
näkövammaisille tarkoitettu palvelu, jossa tulkki kuvailee näkemäänsä
Kuvailutulkin palvelua käytetään esimerkiksi elokuvaesitysten yhteydessä.

1762 STH Kirjoitetun tekstin käännöspalvelu

1763 STH001 Selkokielisen tekstin tuottaminen
  
1764 STJ Viitotun puheen tulkkipalvelu
viitotulla puheella tarkoitetaan puhutun kielen sanatarkkaa kääntämistä viitto-
miksi, viitotun puheen tulkkipalvelussa tulkki ei käytä viittomakieltä
Viitotulla puheella tarkoitetaan puhutun kielen sanatarkkaa kääntämistä viitto-
miksi. Viittomat tuotetaan perusmuodossa, puhutun kielen mukaisessa järjestyk-
sessä ja samanaikaisesti puheen kanssa. Tarvittaessa voidaan käyttää apuna myös 
sormiaakkosia. Viitotulla puheella ei voi ilmaista kaikkia puhutun kielen ominais-
piirteitä. Se toimii kuitenkin hyvänä huuliltaluvun tukena puhuttua kieltä ym-
märtävälle ihmiselle. Viitottua puhetta käyttävätkin pääasiassa huonokuuloiset tai 
puheen oppimisen jälkeen kuuroutuneet ihmiset. Viitottua puhetta osaavat eivät 
välttämättä ymmärrä viittomakielistä kuuroa ja päinvastoin. Viitotusta puheesta 
voivat hyötyä myös kuulevat ihmiset, joilla on puhevamma. Puhetta ymmärtävän 
ihmisen on helpompi oppia puhetta muistuttava viittomajärjestelmä, kuin raken-
teeltaan täysin erilainen viittomakieli. (Papunet 16.12.2007 http://papunet.net/
yleis/kommunikointikeinot/viittomat/viittomakieli.html)

1765 STZ  Muu tulkkipalvelu
tulkkipalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1766 SZ Muu oheispalvelu
asiakkaille ja omaisille tarkoitettu palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa 
omaa luokkaansa

1767 T Viranomaispalvelut
viranomaisten rekistereihin, valvontaan, ohjaukseen, lupiin, valituksiin ja kantelui-
hin liittyvät palvelut 
Ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu ja lääninhallitus ja TEO mutta myös muut 
hallinnolliset palvelut kuten terveyskeskuksen johtavan lääkärin yms. viranomaisena 
antamat lausunnot kanteluihin, lupakysymykset jne.
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1768 X Palveluiden tukipalvelu
palveluyksikön ydinpalvelua mahdollistava ja tukeva palvelutoiminta
 
1769 XA Hankintatoimen palvelu
taloushallinnon prosessi, joka sisältää hankintojen suunnittelun, tavaroiden ja pal-
velujen kilpailuttamisen, tarjousten käsittelyn, tilaukset sekä tavaroiden vastaanot-
tamisen

1770 XAA Perushankinnat
perustoimintaan kuuluvat erilaiset hankinnat, jotka liittyvät jokapäiväiseen pal-
velutoimintaan
 
1771 XAB Erikoishankinnat
erikoishankinnat, joiden ei voida katsoa liittyvän tavanomaiseen palveluun
 
1772 XAZ Muu hankintatoimi
hankintatoimi, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1773 XB Henkilöstöhallinnon palvelu
henkilöstöön liittyvät palvelut
 

1774 XBA Henkilöstöjohtamispalvelu
henkilöstön hankinta, kehittäminen, kohdentaminen, hyödyntäminen, säilyttä-
minen, arviointi ja palkitseminen, henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnitte-
lun tuloksena syntyneiden periaatteiden mukaisesti (Oikeusministeriön hallin-
nonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden kehittäminen, liitteet) 
http://www.om.fi/uploads/dxf5datgpuq0qr.pdf

1775 XBA001 Henkilöstön hankinta
palvelutoiminnan edellyttämän henkilöstön hankintaan liittyvät palvelut

1776 XBA011 Vakituiset ja pitkäaikaiset työsuhteet
vakituisten työsuhteiden solmimiseen liittyvät palvelut
 
1777 XBA012 Tilapäiset työsuhteet
tilapäisen työvoiman saamiseen liittyvät palvelut

 
1778 XBB Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
palvelutoiminnan edellyttämän henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liit-
tyvät palvelut
Palveluyksikön henkilöstön omasta kehittämis- ja koulutuspalvelusta, jonka tavoit-
teena on ylläpitää henkilöstön osaamista palveluissa. 

1779 XBC Henkilöstön palkanmaksupalvelu
henkilöstön palkanmaksuun liittyvät palvelut
 
1780 XBD Henkilöstön työterveyshuoltopalvelu
työterveyshuoltopalvelut palvelutoimintaan liittyvälle henkilöstölle 
Kyse on palveluyksikön henkilöstön omasta työterveyshuollon palveluista. 
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1781 XBZ Muu henkilöstöhallinnon palvelu
henkilöstöhallinnon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa
 

1782 XC Logistiikkapalvelu 
logistiikkapalvelut toteuttavat mm. materiaalien, tiedon ja ihmisten siirtymisiä, 
jotta varsinainen palvelutapahtuma pystyy toteutumaan
Logistiikka on materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaan erikoistunut tieteenhaa-
ra. Siinä käsitellään yritysten ja laitosten materiaalivirran fyysistä, tiedollista ja ta-
loudellista hallintaa hankinnasta asiakkaalle saakka. (Lähde: http://fi.wikipedia.org/
wiki/Logistiikka 10.12.2007) 

1783 XCA Kuljetuspalvelu

1784 XCA010 Potilassiirtoambulanssipalvelu
sairaankuljetus terveydenhuollon yksiköiden välillä
Katso kiireelliset AFD koodin kohdalta. Selvitysmiehen ehdotus on, että molem-
milla sairaankuljettajilla tulee olla soveltuva terveydenhuoltoalan- tai pelastaja-
tutkinto (Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelun kehittäminen -selvitysmiehen ra-
portti STM 2007:26 s.69)

1785 XCA020 Potilaskuljetusautopalvelu
riskittömien potilaiden sairaankuljetus 
 
1786 XCA030 Henkilöautokuljetuspalvelu 
henkilöauton avulla toteutettu riskittömän potilaan kuljetus
 
1787 XCA031 Invataksipalvelu
riskittömän potilaan kuljettamiseen tarjottava autopalvelu, jossa auto on sellai-
nen, että kuljetettava voi istua matkan ajan esim. pyörätuolissa 
 
1788 XCA040 Vesiliikenteen kiireetön potilaskuljetuspalvelu
vesiliikenteessä tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan hoitaa riskittömän po-
tilaan siirtokuljetukset 
 
1789 XCA050 Ilmaliikenteen potilaskuljetuspalvelu
ilmaliikenteessä tarjottava palvelu, jonka avulla voidaan hoitaa riskittömän po-
tilaan siirtokuljetukset 
 
1790 XCA999 Muu henkilöstökuljetuspalvelu
kuljetuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1791 XCB Postipalvelu
kirjeisiin, paketteihin tai muuhun tavaraan liittyvä palvelu, joka jakautuu sekä si-
säiseen että ulkoiseen postiliikenteeseen
 
1792 XCZ Muu logistiikkapalvelu
logistiikkapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
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1793 XD Ravitsemuspalvelu <palveluiden tukipalvelu>
ravitsemuksen ja ravintohuoltoon liittyvät palvelu
Ravintopalvelut (Ruokahuolto) ovat tukipalvelua, jota tarvitaan sairaalan- tai vuo-
deosastohoidossa olevan potilaan päivittäisen ravitsemistarpeen tyydyttämiseksi. 
(Lähde: Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytännön käyttösa-
nasto 1998, Suomen Kuntaliitto) 

1794 XDA Ruokapalvelut
ruokapalvelutoiminta hallintoineen ja käytännön toteutuksineen
 
1795 XDB Dieettiruokapalvelu
erikoisruokavalioiden valmistuksesta huolehtiva palvelu
 
1796 XDC Äidinmaitokeskus
äidinmaidon keräämisestä ja jakelusta huolehtiva palveluyksikkö
 
1797 XDZ Muu ravitsemuspalvelu
ravitsemuspalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1798 XE Asiakashallinnon palvelu 
 

1799 XEA Potilastoimistopalvelu
potilastoimisto hoitaa potilaiden, asiakkaiden, kuntien, vakuutusyhtiöiden tai 
muiden tahojen laskutuksiin ja maksuihin liittyviä palveluja
Potilastoimistopalvelut sisältävät mm. potilaan laskutuksen.

1800 XEZ Muu asiakashallinnon palvelu
asiakashallinnon palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1801 XF Tietohallintopalvelu
tietohallinto keskittyy organisaatiossa olevan informaation ja tiedon tarkoituksen-
mukaiseen hallintaan
Tietohallinto on organisaation toiminto. Se integroi organisaation informaation ja 
tiedon käsittelyyn keskeisesti liittyvät toiminnat kokonaisuudeksi. Tämän vuoksi tie-
tohallinnon tulisi olla osa koko organisaation kattavaa infrastruktuuria tai yksi kes-
keinen tukitoiminto. Idea koko organisaation kattavasta tietohallinnosta perustuu 
käsitykseen informaatiosta ja tiedosta tärkeänä voimavarana sekä tieto- ja viestintä-
teknologian mahdollisuuksista informaation ja tiedon hallinnan välineenä. Tietohal-
linto voidaan ymmärtää myös prosessina. Tällöin organisaation tietohallinnon tavoit-
teena on koko prosessin hallinta. Lähde: Maija-Leena Huotari / Internet. http://www.
internetix.fi/opinnot/opintojaksot/0viestinta/informaatiotutkimus/po1/index.htm

1802 XFA Laadunhallintapalvelut
  
1803 XFB Rekisteröintipalvelut
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1804 XFC Raportointipalvelut
 

1805 XG Tutkimus- ja kehittämispalvelu
palveluyksikön tieteelliseen tutkimukseen ja muuhun kehittämistyöhön liittyvä 
palvelutoiminta
 

1806 XGA Tutkimuslupien käsittelypalvelu
palveluorganisaatiossa tehtävien tai sen asiakkaisiin kohdistuvan tieteellisiin tut-
kimuksiin liittyvä lupakäytäntö
Sosiaali- ja terveydenhuollossa lupaa haetaan yleensä salassa pidettävien potilastie-
tojen luovuttamiseen, jolloin asiaa on arvioitava myös henkilötietolain (523/1999) 
säännösten kannalta. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä, jonka 
käyttöä varten henkilötietoja kerätään ja jolla on oikeus määrätä rekisterin käy-
töstä.

1807 XGZ Muu tutkimus- ja kehittämispalvelu
tutkimus- ja kehittämispalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luok-
kaansa
 

1808 XH Arkistointipalvelu 
organisaation arkistointipalvelu
 
1809 XI Lääketieteellinen kirjastopalvelu
lääketieteellinen kirjastopalvelu on toimintaa, jossa annetaan sekä kirjasto- että tie-
topalveluja
Kokoelman tavoitteena on palvella lääketieteen ja muun terveydenhuoltoalan opet-
tajia, lääketieteen ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita ja lääkäreitä ja muuta tervey-
denhuoltohenkilökuntaa (Lähde: Tekniikan sanastot )

1810 XJ Puhelinliikennepalvelu
 

1811 XJA Puhelinkeskuspalvelu
puhelinkeskuksen palvelu on toimintaa, jossa hallitaan organisaatioon tulevaa, 
lähtevää ja sisäistä viestiliikennettä 
 
1812 XJZ Muu puhelinliikennepalvelu
puhelinliikennepalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1813 XK Sähkö-, LVI ja rakennustekniikkapalvelu
  
1814 XL Huoltopalvelu
 

1815 XLA Välinehuolto
erilaisten toimenpiteissä tarvittavien välineiden huolto- ja ylläpitopalvelu
Mm. kirurgisten välineiden huolto ja puhdistus. 
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1816 XLB Pyykkipalvelu
palveluyksikön pyykistä huolehtiva palvelu
 
1817 XLC Siivouspalvelu
toimintayksikön tilojen siivouksesta huolehtiva palvelu
 
1818 XLD Jätehuoltopalvelu
jätteiden käsittelystä huolehtiva palvelu
 
1819 XLE Isännöintipalvelu
kiinteistön isännöintiin liittyvä palvelu
 
1820 XLZ Muu huoltopalvelu
huoltopalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
 

1821 XM Lääketieteellisen tekniikan palvelu
  

1822 XMA Lääkintälaitteiden huolto 
 
1823  XMZ Muu lääketieteellisen tekniikan palvelu
lääketieteellisen tekniikan palvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa 
luokkaansa
 

1824 XN Laitosapteekki 
  
1825 XNA Lääkehankinta 
lääkehankinta palveluyksikölle
 
1826 XP Terveysalan kudospankkipalvelut

1827 XPA Veripalvelu
vereen ja verivalmisteisiin liittyvä palvelutoiminta
Veripalvelu käsittää ihmisveren talteen ottamisen sairauden ja vamman hoitamista 
varten. Suomen Punaisella Ristillä on oikeus ottaa talteen vapaaehtoisesti ja mak-
sutta luovutettua verta ja valmistaa ja edelleen luovuttaa verivalmisteita. Saman 
oikeuden voi Lääkelaitoksen antamalla luvalla saada myös kunta, kuntayhtymä tai 
muu yhteisö. (Lähde: Terveydenhuollon suoritteiden, tilastoinnin ja maksukäytän-
nön käyttösanasto 1998, Suomen Kuntaliitto) 

1828 XPB Biopankki
biopankki on tieteellistä tutkimusta varten perustettu yksikkö, jossa ylläpidetään 
ja käsitellään ihmisperäistä materiaalia kuten verta, ihoa, luukudosta tai plas-
maa
 
1829 XPC Kudospankki
palvelu, jossa säilytetään kudoksia, jotka tarpeen tullen annetaan siirrännäisinä 
ihmisille kuten sarveiskalvoja, sydänläppiä tai luuta
Kudospankkitoiminta on käynnistynyt pilottina TAYS:ssa 2007.
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1830 XPD Sukusolujen käsittely
käsitellään sukusoluja ja niiden säilytystä 
 

1831 XR Terveysalan erikoistunut tukipalvelu
  

1832 XRA Terveydenhuollon lakimiespalvelu
  
1833 XRB Sairaalafyysikkopalvelu

1834 XRC Sairaalakemistipalvelu
  
1835 XRZ Muu erikoistunut tukipalvelu
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa 
omaa luokkaansa
 

1836 XZ Muu palveluiden tukipalvelu
palveluiden tukipalvelu, jolle ei ole määritetty luokituksessa omaa luokkaansa
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Tampereen yliopistollinen sairaala http://www.
tays.fi/ 

Turun yliopistollinen keskussairaala  http://www.
tyks.fi/fi/palvelut

Oulun yliopistollinen sairaala. http://www.pp-
shp.fi/page.asp?Section=5429
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Liite 1  
Palveluluokitusta valmistelleet 
asiantuntijaryhmät ja luokitustyö

1.3.2004 –31.1.2005
Palveluluokitushanke käynnistyi 2004 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin organisoi-
mana. Hankkeen projektipäällikkönä toimi DI Tiia Tuuri. Projekti toteutettiin 
15.3.2004–31.12.2004 välisenä aikana. Hankkeen koordinaattorina toimi Matti 
Ojala terminologisen työn vastuuhenkilö oli Titta Leislahti ja luokituksen tekni-
nen asiantuntija: Antero Ensio. Hanketta tuki perustettu asiantuntijaryhmä:

Tiia Tuuri (PSHP) pj.
Matti Ojala (Stakes) 
Titta Leislahti, (terminologi, Turun yliopisto)
Sari Kauppinen (Stakes)
Antero Ensio (Ensitieto Oy) 
Anne Kanto-Ronkanen (KYS) 
Riitta Salo (UUMA-hanke, HUS)
Terttu Luojukoski (SatSHP) 
Minna Saario (Tampereen kaupunki)
Marjo Rönkä (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät, TESO ry)
Jarmo Kärki (Stakes)
Tuula Levomäki (Kela)

Työryhmän toimintaan osallistuivat myös 
Ritva Jarmas (Tampereen kaupunki)
Jari Lehtonen (Stakes)
Riina-Kaisa Mäenpää (PSHP)
Kim Viljanen (Helsingin yliopisto)

Hanke organisoi kaksi sosiaali- ja kaksi terveysasiantuntijoiden työseminaaria, lä-
hetti luokitusluonnoksen lausuntokierrokselle ja luovutti loppuraportin tammi-
kuussa 2005. 

1.1.2005–31.5.2006
Luokituksen kehittämisvastuu siirtyi Sosiaali- ja terveysalan luokituskeskukselle 
2005. Luokituksen toinen kehittämisversio julkaistiin elokuussa 2005 ja laaja kan-
sallinen lausuntokierros toteutettiin maaliskuussa 2006.
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1.6.2006–28.2.2008
Luokituksen kehittämisvastuu siirtyi 1.6.2006 projektipäällikkö Päivi Nurmi-Koik-
kalaiselle (Stakesin Itse-yksikkö). Palveluluokituksen jatkokehittelyä varten kutsut-
tiin sosiaali- ja terveysalan palveluluokituksen asiantuntijaryhmä:

• sosiaalitarkastaja Hanna Ahonen (Etelä-Suomen lääninhallitus) 
• ATK-suunnittelupäällikkö Martti Ikonen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri)
• varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen (Suomen lääkäriliitto)
• kehittämispäällikkö Tero Ristimäki (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammat-

tijärjestö Talentia ry)
• varapuheenjohtaja Helmi Lappalainen (TESO)
• pääsihteeri Jouko Vasama (YTY ry) / Merja Lyytikäinen (YTY ry)
• projektipäällikkö Jarmo Kärki (Tikesos hanke, Sosiaalihanke)
• ylilääkäri Matti Ojala, pj (Stakes)
• projektipäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen, siht. (Stakes)
• kutsuttuna asiantuntijana 21.1.2008 kokouksessa Anna Väinälä (Helsingin 

kaupunki )

Asiantuntijaryhmä kokoontui: 14.6.2006, 31.8.2006, 1.12.2006, 26.1.2007, 
18.6.2007, 14.8.2007, 20.11.208 (kuulemistilaisuus), 21.1.2008.

Palveluluokituksen työstäminen 
• Palveluluokituksen työskentely käynnisty 14.6.2006 asiantuntijaryhmän ko-

kouksella, jossa käsiteltiin mm. palveluluokituksesta saatuja kommentteja se-
kä suunniteltiin jatkotyöskentelyä.

• Vuonna 2006 päätettiin julkaista ensivaiheessa terveysalan osuus palveluluo-
kituksesta, mutta siten, että luokituksen rakenteeseen varataan tilaa myös niil-
le luokille, jotka sisältävät pelkästään sosiaalialan palveluita. 

• Terveysalan luokitus asiantuntijakierroksella keväällä 2007 
• Terveysalan palveluluokitus 9.9 koodistopalvelun johtoryhmälle 6.9.2007 
• Palveluluokituksen palveluyksikkökohtainen lomakkeille strukturoitu pilo-

tointikierros 
• 20.11.2007 Pilottitulosten analysointi – työkokous
• 28.11.2007 Palveluluokituksen versio 9.91 kommenttikierros 25 taholle 
• 17.12.2007–14.1.2008 Kansallinen laaja lausuntokierros
• Palveluluokituksen asiantuntijaryhmän kokous 21.1.2008 päätti tuoda luoki-

tuksen koodistopalveluryhmälle hyväksyttäväksi (versio 9.99)
• 29.1.2008 Koodistopalvelun johtoryhmäkäsittely
• Luokituksen latausversion valmistelu kevät 2008
• Pysyvän asiantuntijaryhmän asettaminen kevät 2008



100

Palveluluokitus 2008

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/ 2009 l THL

Liite 2  
Palvelutarjonnan kuvaamisen 
taulukko
Esimerkki työterveyshuollon palveluvalikoimasta (alkuosa). Lisätään tarvittaessa 
esim. neuvola, apuväline

palveluita
tarjoava 
taho

palvelun 
koodi

palvelun 
nimike

palvelun 
toteutuksen 
toiminta-
ympäristöä = 
palvelu-
yksikkö = 01 
(oletus), 
koti (asiak-
kaan) = 02, 
muu  = 99

palvelun 
kohderyh-
mää ikäkau-
tena = lap-
set = 1
nuoret = 2, 
aikuiset = �, 
vanhukset 
= �,
kaikki = � 
(oletus)

palvelun koh-
deryhmän su-
kupuolta =
mies = 1,
nainen = 2,
kaikille tar-
koitettu = � 
(oletus)

palvelun 
näkyvyys, 
eli näkyykö 
annettu 
tieto = 
kaikille = 1 
(oletus), 
organisaati-
on sisällä = 2, 
nimetylle 
organisaa-
tiolle = � .

palvelun 
tarjonta/
aukiolo-
aika

palvelun 
antajan 
koulutus 
(ns . 
ammatti-
nimike), 
kompe-
tenssi

palvelun 
toteut-
tamisen 
alue = 
maa-
koodi, 
alue-
koodi 
jne .

palvelun 
järjestä-
mistapa 
eli se 
tuote-
taanko 
itse, oste-
taanko 
palvelu 
vai halu-
taanko 
asiak-
kaille 
kertoa tä-
män 
palvelun 
olemas-
saolosta, 
vaikka ei 
itse 
tuotetak-
kaan . 

Työterveys-
huolto

ENA Terveys-
tarkastus-
palvelu 
<työterveys-
huolto>

        

Työterveys-
huolto

ENA001   Alkutarkastus         

Työterveys-
huolto

ENA002 Määräaikais-
tarkastus

        

 Työterveys-
huolto 

ENB Työpaikka-
selvitys <työ-
terveys-
huolto>

        

 Työterveys-
huolto 

ENB001 Työterveys-
huollon 
esiselviys

        

 Työterveys-
huolto 

ENB002 Työterveys-
huollon perus-
selvitys

        

 Työterveys-
huolto 

ENB00� Työterveys-
huollon suun-
nattu selvitys 

        

 Työterveys-
huolto 

ENB00� Työterveys-
huollon 
tilakäynti

        

 Työterveys-
huolto 

ENC Työterves-
huollon tieto-
jen anto, 
neuvonta ja 
ohjaus 

        

 Työterveys-
huolto 

ENC001 Työntekijän 
neuvonta ja 
ohjaus 
<työterveys-
huolto>

        

 Työterveys-
huolto 

ENC002 Ryhmän 
neuvonta ja 
ohjaus 
<työterveys-
huolto>

        

 Työterveys-
huolto 

ENC00� Työyhteisön 
neuvonta ja 
ohjaus 
<työterveys-
huolto>
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Liite 3 
Terveysalan palveluiden hakemisto 
2008
Palvelu Lyhenne Koodi

AA-kerho PAC001
Aivovammapoliklinikka EFB013
Aivoverisuonten ohitusleikkaukset GCA
Akupunktiovastaanotto EFA012
Alkoholin liikakäyttö <seulontatutkimus> LHE002
Alkutarkastus ENA001
Allergiahoitajan palvelu EDB001
Allergiapoliklinikka EFB002
Allergiavastaanotto EFA002
Allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot GCB
Ammatillinen kuntoutuspalvelu HD
Ammatinvalinnanohjauspsykologia          KBF
Ammatti-ihotaudit <sairaanhoidon erikoisala> FHC
Ammattitautipoliklinikka EFB017
Anestesiapäivystys ADD005
Anestesiologia ja tehohoito <sairaanhoidon erikoisala> FMA
Angiografiatutkimus LAE
Annosjakelupalvelu SID
Antikoagulanttihoitajan palvelu EDB015
Apteekkipalvelu SI
Apteekkitarvikepalvelu SIC
Apupalvelut <oheispalvelu> SG
Apuvälineen huoltopalvelu HGA009
Apuvälineen korjauspalvelu HGA007
Apuvälineen käytön seurantapalvelu HGA006
Apuvälineen sovitus, kokeilu ja valinta HGA002 
Apuvälineiden hankinta- ja luovutuspalvelu HGA004
Apuvälineiden käytön opetus HGA005
Apuvälineiden muutostyöt  HGA003
Apuvälineiden palautus HGA008
Apuvälineiden tarpeen havaitsemiseen ja ennakoivaan toimintaan liittyvät 
palvelu HGA010
Apuvälinepalvelu HGA
Apuvälinepalvelu ja toimintaympäristön muutospalvelut HG
Apuvälinetarpeen arviointi ja toteutuksen suunnitelma HGA001
Arkistointipalvelu  XH
Asevelvollisten terveystarkastuspalvelu DCA
Asiakashallinnon palvelu  XE
Asiamiespalvelu <sosiaali- ja terveysala> BB
Asioimistulkkipalvelu <kielitulkkipalvelu> STA001
ASLAK -kurssi HAK
Astmahoitajan palvelu EDB005
Astmapoliklinikka EFB005
Astmavastaanotto EFA005
Asunnottomien palveluohjaus <sosiaali- ja terveysala> BGJ
Audiologia <sairaanhoidon erikoisala> FGC
Autismipoliklinikka EFB015
Autismivastaanotto EFA014
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Avannehoitajan palvelu EDB009
Avannepoliklinikka EFB010
Avannevastaanotto EFA009
Avustustyöhön osallistuneiden psykososiaalinen tuki <onnettomuudet> AGA004
Avustustyöhön osallistuneiden psykososiaalinen tuki <suuronnetto-
muudet> AGB003
Biopankki XPB
B-ryhmän streptokokki <seulontatutkimus> LHD003
Dementia <seulontatutkimus> LHE001
Depressiohoitajan palvelu EDB017
Diabeteksen omahoitopalvelu CAC
Diabeteshoitajan palvelu EDB002
Diabetespoliklinikka EFB003
Diabetesvastaanotto EFA003
Dialyysihoito EFC005
Dialyysipoliklinikka EFB025
Dieettiruokapalvelu XDB
EEG-laboratorio LDA
Ehkäisevä päihdetyö  JBD
Ehkäisevä suun terveydenhoitopalvelu EB
Ehtoollispalvelu SEA002
EKG-laboratorio LEB
Elinsiirto- ja vastaanottopalvelu  EL
Elinsiirtojen koordinointiyksikkö ELA
EMG-laboratorio LDB
Endokrinologia gynekologia ja andrologia <sairaanhoidon erikoisala> FDF
Ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan palvelu D
Ensiapu AFA
Ensihoito  AFC
Ensitiedon antaminen < lääkinnällinen kuntoutus> HAA
Ensivaste AFB
Epidemianeuvonta <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABH
Epidemioiden torjunta <sairaalahygienia> EGB
Epikeratofakialeikkaukset GAA
Epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito GCC
Epilepsiapoliklinikka EFB016
Epilepsiavastaanotto EFA015
Erikoishammaslääkäripäivystys ADB002
Erikoishammasteknikkopalvelu ECA
Erikoishankinnat XAB
Erikoislääkärin päivystys ADA002
Erikoistunut kotisairaanhoito EIB
Eritteestä tehtävät seulonta LHD 
Erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito GCE
Erityistason muu sairaanhoito GC
Erityistason seksuaalineuvontapalvelu KSB
Erityisvarusteltu hoitoyksikkö EK
Eturauhassyöpä <seulontatutkimus> LHC001
Foniatria <sairaanhoidon erikoisala> FGD
Fysiatria <sairaanhoidon erikoisala> FMF
Fysioterapia  HBA
Fyysistä toimintakykyä tukeva omahoito CBB
Gastroenterologinen kirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCB
Geeniseulonta LHC006
Geriatria <sairaanhoidon erikoisala> FAD
Geriatrinen psykiatria <sairaanhoidon erikoisala> FIB
Glaukooma <seulontatutkimus> LHF002
Haavahoitajan palvelu EDB003
Hallintopsykologia KBB
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Hammas- ja suusairauksien peruspalvelut EA
Hammaslaboratoriopalvelu EC
Hammaslääketieteellinen radiologia <kliininen hammashoito> FLH
Hammaslääkäripäivystys ADB001
Hammasteknikkopalvelu ECB
Hankintatoimen palvelu XA
Hautaukseen liittyvä neuvonta, ohjaus ja toimenpiteet SFA005
Hautauslupa SFB002
Hematologia <sairaanhoidon erikoisala> FAF
Hengelliset palvelut SE
Hengityshoitajan palvelu EDB004
Hengitysteiden tähystyspalvelu LGA002
Hengitysvajepotilaiden poliklinikka EFB001
Hengitysvajepotilaiden vastaanotto EFA001
Henkilöautokuljetuspalvelu  XCA030
Henkilökohtainen avustaja  SGA
Henkilöstöhallinnon palvelu XB
Henkilöstöjohtamispalvelu XBA
Henkilöstön hankinta XBA001
Henkilöstön kehittäminen ja koulutus XBB
Henkilöstön palkanmaksupalvelu XBC
Henkilöstön työterveyshuoltopalvelu XBD
Hepatiitti <seulontatutkimus> LHC002
Heräämöpalvelu EFC001
Hieronta HBN
HIV <seulontatutkimus> LHC007
HIV- positiivisille tukikeskuspalvelu JAA
HIV/AIDS- hoitajan palvelu EDB013
HIV/AIDS -vastaanotto EFA013
HIV-positiivisille MSM -miehille palvelu JAA008
Hoidon ja terapian tarpeen arviointi mielenterveyspalveluna JCB
Hoito tahdosta riippumatta  <mielenterveyspalvelu> JCK
Hoitotarvikejakelu SHA
Hoitotarvikepalvelu SH
Hoitotyön palvelu ED
Hoitoyksikön palvelut kuolemantapauksissa SFA
Huoltopalvelu XL
Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä 
leikkaushoito GAC
Huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä 
leikkaushoito 
lukuun ottamatta huulihalkioiden primaarista leikkaushoitoa GAC001
Huumeet <seulontatutkimus> LHD004
Hygieniahoitajan palvelu EDB012
Hypotyreoosi <seulontatutkimus> LHC008
Hyvinvointineuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DBE
Hätä- ja kriisipalvelu A
Hätäkeskuspalvelu AA
Iho- ja sukupuolitaudit <sairaanhoidon erikoisala> FHA
Iho- ja sukupuolitautien erikoisalapalvelut FH
Ihotautien allergologia  <sairaanhoidon erikoisala> FHB
Ikäkausiin liittyvä terveystarkastuspalvelu DCE
Ikääntyneiden neuvolapalvelu DBF
Ikääntyneiden terveystarkastuspalvelu DCF
Ikääntyvien palveluohjaus BGB
Ilmaliikenteen potilaskuljetuspalvelu XCA050
Ilmoitus ja tuki kuolemantapauksissa SFA004
Imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten sydänkirurgia GAD
Infektioneuvonta < hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABI



10�

Palveluluokitus 2008

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/ 2009 l THL

Infektiopoliklinikka EFB026
Infektiosairaudet <sairaanhoidon erikoisala> FAG
Infektiosairauksien päivystyspalvelu ADD016
Infektiosairauksiin liittyvä palveluohjaus  BGK
Inkontinenssihoitajan palvelu EDB010
Inkontinenssipoliklinikka EFB011
Inkontinenssivastaanotto EFA010
Invasiivisen kardiologian poliklinikka EFB023
Invasiivisen kardiologian päivystys ADD020
Invataksipalvelu XCA031
Irtosolututkimus <seulontatutkimus> LHB
Isännöintipalvelu XLE
Itsemurhien ehkäisy <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABE
Itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala> C
Itsepalvelukeittiö asiakkaille ja omaisille <oheispalvelu> SAB002
Jalkaterapia HBG
Juhlapalvelu SBF
Juveniilin reuman vaativa leikkaushoito GCF
Jätehuoltopalvelu XLD
Kampaamopalvelu <oheispalvelu> SBA
Kardiologia <sairaanhoidon erikoisala> FAH
Kariologia ja endodontia <kliininen hammashoito> FLG
Kasvatus- ja perheneuvolapsykologia       KBD
Katkaisuhoitopalvelu <päihde> JBB
Kauneudenhoitopalvelu <oheispalvelu> SBB
Keuhkosairaudet <sairaanhoidon erikoisala> FKA
Keuhkosairauksien allergologia <sairaanhoidon erikoisala> FKB
Keuhkosairauksien erikoisalapalvelut FK
Kidutettujen kuntoutuskeskuspalvelu JAD
Kielitulkkipalvelu STA
Kipupoliklinikka  EFB019
Kirjoitetun tekstin käännöspalvelu STH
Kirjoitustulkkipalvelu STD
Kiropraktiikka HBP
Kirurgian erikoisalapalvelut FC
Kirurgiapäivystys ADD002
Klamydia <seulontatutkimus> LHD001
Kliininen farmakologia ja lääkehoito <sairaanhoidon erikoisala> FMH
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede <sairaanhoidon erikoisala> FNC
Kliininen kemia <sairaanhoidon erikoisala> FNF
Kliininen muu tutkimuspalvelu LG
Kliininen neurofysiologia <sairaanhoidon erikoisala> FND
Kliinisen fysiologian palvelut LE
Kliinisen kemian laboratorio LBA
Kliinisen mikrobiologian laboratorio LBB
Kliinisen neurofysiologian palvelut LD
Kliinisfysiologisen tutkimuksen tekeminen LEC
Kohdennettu hoitotyön palvelu EDB
Kohdennettu osastopalvelu <sairaanhoito> EFC
Kohdennettu poliklinikkapalvelu <terveydenhuolto> EFB
Kohdennettu sairaanhoitopalvelu EF
Kohdennettu vastaanottopalvelu <terveydenhuolto> EFA
Kohdunkaulaosan seulonta PAPA -irtosolututkimuksella  LHB001
Konferenssitulkkipalvelu <kielitulkkipalvelu> STA002
Korva-, nenä ja kurkkutautien allergologia <sairaanhoidon erikoisala> FGB
Korva-, nenä- ja kurkkutautien päivystys ADD008
Korva-, nenä-, ja kurkkutaudit <sairaanhoidon erikoisala> FGA
Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoisalapalvelut FG
Korvaushoito <päihde> JBA
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Kotidialyysi EIB001
Kotihoidon tai -sairaanhoidon hoitosuunnitelma BHC
Kotihoito EI
Kotipalvelu EIC
Kotisairaalapalvelu EH
Kotisairaanhoito  EIA
Kotiuttamispalvelu  BIA
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon psykologia                         KBI
Koulunkäyntiavustaja SGB
Kouluterveydenhuollon palvelu DD
Kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito GAB
Kriisi- ja traumapsykologia KBK
Kriisi- ja tukikeskustelupalvelu HIV-positiivisille  JAA005
Kriminaalihuollon palvelut ESA
Kroonisten sairauksien hoito <työterveyshuolto> ENG002
Kudosnäytteiden tutkimus LCA001
Kudospankki XPC
Kukka- ja lahjatavarapalvelu <oheispalvelu> SBD
Kuljetuspalvelu XCA
Kuntoutuksen asiakasyhteistyö HIA
Kuntoutuksen terapiapalvelut HB
Kuntoutuksen yhteistyöryhmät HI
Kuntoutusjakso sairaalassa HAH
Kuntoutuskurssi HAJ
Kuntoutuslaitospalvelu  HAG
Kuntoutusohjaus HAB
Kuntoutuspsykologia                             KBH
Kuntoutussuunnitelma BHB
Kuntoutustarpeen selvittäminen <merimiesterveydenhuolto> EPH
Kuntoutustutkimus HAC
Kuntoutustutkimuspoliklinikka EFB006
Kuntoutusvälineet HGB
Kuolemaan liittyvät viranomaistoimenpiteet  SFB
Kuolintodistus SFB001
Kuulo <seulontatutkimus> LHF001
Kuulon ja tasapainon tutkimuspalvelu LJ
Kuulon tutkimuspalvelu LJA
Kuurosokeiden tulkkipalvelu STE
Kuvailutulkkipalvelu STG
Kuvantamistutkimus <seulontatutkimus> LHA 
Kuvantamistutkimuspalvelu LA
Kuvatutkimus <seulonta> LHG
Kysely tai haastattelu <seulontatutkimus> LHE
Käsikauppalääkepalvelu SIB
Käsikirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCC
Laadunhallintapalvelut XFA
Laboratoriopalvelu LB
Laboratoriopäivystys ADE002
Laihdutuspoliklinikka  EFB014
Laitosapteekki  XN
Lapsiasiamiespalvelu BBD
Lapsiasiavaltuutetun palvelu BBE
Lasten allergologia  <sairaanhoidon erikoisala> FEB
Lasten endokrinologia <sairaanhoidon erikoisala> FEE
Lasten gastroenterologia <sairaanhoidon erikoisala> FEF
Lasten glaukooman leikkaushoito GCG
Lasten hammashoito <kliininen hammashoito> FLC
Lasten hematologia <sairaanhoidon erikoisala> FEG
Lasten infektiosairaudet <sairaanhoidon erikoisala> FEI
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Lasten kardiologia <sairaanhoidon erikoisala> FEJ
Lasten nefrologia <sairaanhoidon erikoisala> FEK
Lasten neurologia <sairaanhoidon erikoisala> FEL
Lasten palveluohjaus <sosiaali- ja terveysala> BGD
Lasten reumatologia <sairaanhoidon erikoisala> FEH
Lasten sappitieatresian hoito GAE
Lastenkirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCD
Lastenneuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DBB
Lastenpsykiatria <sairaanhoidon erikoisala> FIC
Lastensuojelun päivystys ACC
Lastentaudit <sairaanhoidon erikoisala> FEA
Lastentautien erikoisalapalvelut FE
Lastentautipäivystys ADD006
Leikkaussalipalvelu EKA
Leikkiterapia HBK
Liikuntaa ja kuntoilua tukeva itsepalvelu SBE
Liikuntalääketiede <sairaanhoidon erikoisala> FMC
Lisärokotukset DAB
Logistiikkapalvelu <palveluiden tukipalvelu> XC
Luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö, akondroplasia) vaativa 
leikkaushoito GAF
Luusyövän primaarinen hoito GBA
Lymfaterapia HBM
Lähihoitajan palvelu EDE
Lääkehankinta <sairaala-apteekki> XNA
Lääkeneuvontapalvelu SIF
Lääketieteellinen hoito <onnettomuudet> AGA001
Lääketieteellinen hoito <suuronnettomuudet> AGB001
Lääketieteellinen kirjastopalvelu XI
Lääketieteellinen ruumiinavauspalvelu LCA001
Lääketieteellinen tutkimus <Patologia> LCA
Lääketieteellinen valohoitopalvelu EKB
Lääketieteellisen tekniikan palvelu XM
Lääketieteelliset erikoisalatutkimukset FN
Lääkinnällinen kuntoutuspalvelu HA
Lääkinnällisen pelastustoimen johtoyksikkö  AGC
Lääkinnällisen pelastustoimen palvelu AF
Lääkintälaitteiden huolto  XMA
Lääkäripäivystys ADA
Maahanmuuttajien palveluohjaus <sosiaali- ja terveysala> BGG
Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelu EM
Maahanmuuttajien tukikeskuspalvelu JAB
Maahanmuuttajien vertaistuki PAE
Magneettikuvaustutkimus LAC
Mahakirurgian päivystys ADD021
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu <oheispalvelu> SA
Matkailuun liittyvä rokotuspalvelu DAC
MBO-hoitajan palvelu EDB014
MBO-poliklinikka EFB004
MBO-vastaanotto EFA004
Merimiesterveydenhuollon palvelu EP
Metadonikorvaushoito JBA001
Mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevä palvelu JCA
Mielenterveysasiakkaiden päivätoiminta JCF
Mielenterveysasiakkaiden työtoiminta JCE
Mielenterveyskuntoutujien laitoshoito JCG
Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus BGF
Mielenterveysongelmat <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABF
Mielenterveyspalvelu JC
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Mielenterveyspalvelu <opiskeluterveydenhuolto> DEC
Mielenterveyspotilaiden ja -asiakkaiden kriisipalvelu JCD
Mielentilatutkimukset JCH
Monikulttuurinen HIV-työ  JAA004
Muistihoitajan palvelu EDB011
Muistipoliklinikka EFB012
Muistivastaanotto EFA011
Muistutus ammattilaiselle BFC
Muistutus asiakkaalle BFA
Muistutus tietokoneohjelmalle  BFB
Muistutuspalvelu BF
Munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen- ja keuhkonsiirrot GCH
Musiikkiterapia HBL
Muu apteekkipalvelu SIZ
Muu apupalvelu oheispalveluna SGZ
Muu apuvälinepalvelu HGA999
Muu asiakashallinnon palvelu XEZ
Muu asiamiespalvelu BBZ
Muu ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia edistävä sosiaali- ja terveysalan 
palvelu DZ
Muu erikoisala <sairaanhoidon erikoisala> FZZ
Muu erikoisalapäivystys ADD999 
Muu erikoistunut tukipalvelu XRZ
Muu eritteestä tehtävä seulonta LHD999
Muu hammas- ja suusairauksien peruspalvelu EAZ
Muu hammaslaboratoriopalvelu ECZ
Muu hankintatoimi XAZ
Muu hautaustapaan liittyvä neuvonta, ohjaus ja toimenpiteet SFB999
Muu hengellinen palvelu SEZ
Muu henkilöstöhallinnon palvelu XBZ
Muu henkilöstökuljetuspalvelu XCA999
Muu hoitotyön palvelu EDZ
Muu hoitoyksikön palvelu kuolemantapauksissa SFA999
Muu huoltopalvelu XLZ
Muu hätäkeskuspalvelu AAZ
Muu irtosolututkimus <seulontatutkimus> LHB999
Muu itsepalvelu <sosiaali- ja terveysala> CZ
Muu kliinisen fysiologian palvelu LEZ
Muu kohdennettu osastopalvelu EFC999
Muu kohdennettu sairaanhoitopalvelu EDB999
Muu korvaushoito päihteisiin liittyen JBA999
Muu kouluterveydenhuollon palvelu DDZ
Muu kuntoutuksen terapiapalvelu HBZ
Muu kuulon ja tasapainon tutkimuspalvelu LJZ
Muu kuvantamistutkimus <seulontatutkimus> LHA999
Muu kuvantamistutkimuspalvelu LAZ
Muu kuvatutkimus <seulonta> LHG999
Muu kuvauspalvelu LFZ
Muu kysely tai haastattelu <seulontatutkimus> LHE999
Muu laboratoriopalvelu LBZ
Muu logistiikkapalvelu XCZ
Muu lääketieteellinen tutkimus <Patologia> LCA999
Muu lääketieteellisen tekniikan palvelu XMZ
Muu lääkinnällinen kuntoutuspalvelu HAZ
Muu lääkiteteellisten tutkimusten erikoisala  FNZ
Muu majoitus- ja ravitsemuspalvelu <oheispalvelu> SAZ
Muu merimiesterveydenhuollon palvelu EPZ
Muu mielenterveyspalvelu JCZ
Muu muistutuspalvelu BFZ
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Muu neurofysiologian palvelu LDZ
Muu neuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DBZ
Muu näöntutkimuspalvelu LIZ
Muu oheispalvelu SZ
Muu oikeuslääketieteellinen tutkimus LCB999
Muu omahoitopalvelu CAZ
Muu onnettomuuksiin liittyvä toiminta AGA999
Muu opiskeluterveydenhuollon palvelu  DEZ
Muu palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu BHZ
Muu palveluiden tukipalvelu XZ
Muu palvelunvaraus BEZ
Muu palveluohjauspalvelu BGZ
Muu patologian palvelu LCZ
Muu potilas- ja asiakastietojen tarkasteluun liittyvä palvelu SDZ
Muu potilas- tai asiakassiirtoihin liittyvä palvelu BIZ
Muu psykologiapalvelu KBZ
Muu puhelinliikennepalvelu XJZ
Muu päihdepalvelu JBZ
Muu ravitsemuspalvelu XDZ
Muu rokotuspalvelu DAZ
Muu sairaanhoidon erikoisalaryhmä FZ
Muu seulontatutkimuspalvelu  LHZ
Muu sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisipuhelinpalvelu  ABZ
Muu sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu BAZ
Muu sosiaalialan päivystyspalvelu ACZ
Muu suun terveydenhuoltoon liittyvä ehkäisevä palvelu EBZ
Muu suuronnettomuuksiin liittyvä palvelu AGB999
Muu terveyden- ja sairaanhoidon palvelu EZ
Muu terveydenhuollon erikoistunut poliklinikkapalvelu EFB999
Muu terveysalan päivystyspalvelu ADZ
Muu terveystarkastuspalvelu DCZ
Muu tietopalvelu asiakkaille ja omaisille SCZ
Muu toimintakykyä tukeva omahoitopalvelu CBZ
Muu tukikeskuspalvelu JAZ
Muu tulkkipalvelu STZ
Muu tutkimus- ja kehittämispalvelu XGZ
Muu työterveyshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus ENC999
Muu työterveyspalvelu  ENZ
Muu työterveyspalvelun sairaanhoitopalvelu <työterveyshuolto> ENG999
Muu tähystystutkimuspalvelu  LGA999
Muu useita menetelmiä sisältävä seulontatutkimus LHF999 
Muu vainajiin liittyvä palvelu SFZ
Muu vastaanottopalvelu EFA999
Muu veriseulonta LHC999
Muu vertais- ja vapaaehtoispalvelu PZ
Muu vertaistukipalvelu  PAZ
Muu viittomakielinen tulkkipalvelu STB999
Muu virkistyspalvelu SBZ
Muu yksilöllinen hengellinen palvelu SEA999
Muu äitiysneuvolapalvelu DBA999
Myrkytykset <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABD
Määräaikaistarkastus ENA002
Naistentaudit <sairaanhoidon erikoisala> FDC
Naistentaudit ja synnytykset <sairaanhoidon erikoisala> FDA
Naistentautien ja synnytysten erikoisalapalvelut FD
Naistentautien sädehoito <sairaanhoidon erikoisala> FDD
Naistentautien urologia <sairaanhoidon erikoisala> FDE
Naistentautipäivystys ADD003
Naprapatia HBQ
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Natiiviröntgentutkimus LAA
Nefrologia <sairaanhoidon erikoisala> FAI
Neonatologia <sairaanhoidon erikoisala> FEC
Netti ym. sähköisen asioinnin palvelu asiakkaille ja omaisille SCB
Nettineuvonta hiviin liittyvissä kysymyksissä  JAA007
Neurokirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCE
Neurokirurgian päivystyspalvelu ADD018
Neurologia <sairaanhoidon erikoisala> FJA
Neurologian erikoisalapalvelut FJ
Neurologian päivystys ADD015
Neurologinen geriatria  <sairaanhoidon erikoisala> FJB
Neuro-oftalmologia <sairaanhoidon erikoisala> FFB
Neuropsykologia  KBG
Neuropsykologinen kuntoutus HBF
Neuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DB
Neuvolapsykologipalvelu KBN
Neuvonta ja ohjaus <merimiesterveydenhuolto> EPD
Neuvontapalvelu kotimaassa tapahtuneessa hätätilanteessa AAA
Neuvontapalvelu ulkomailla tapahtuneessa hätä- ja kriisitilanteessa  AAB
Nuorisopsykiatria <sairaanhoidon erikoisala> FID
Nuorten palveluohjaus <sosiaali- ja terveysala> BGE
Näkökyvyn tutkimisen palvelu LIB
Näöntutkimuspalvelu LI
Oheispalvelu S
Oikeuslääketieteellinen ruumiinavauspalvelu LCB001
Oikeuslääketieteelliset tutkimukset LCB
Oikeuspsykiatria <sairaanhoidon erikoisala> FIE
Oikeuspsykiatriset erityistutkimus, mukaan lukien mielentilatutkimus GCI
Oikomishoito <suun terveydenhuollon erikoisala> FLD
Omahoitopalvelu sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä CA
Omaisille ja ryhmille tarkoitetut hengelliset palvelut SEB
Omien asiakirjatietoihin tutustuminen itsenäisesti SDA
Omiin asiakirjoihin tutustuminen ammattilaisen avulla SDB
Onnettomuudet <pelastustoiminta> AGA
Opiskelu- ja työympäristön terveyden ja turvallisuuden edistämisen 
palvelu<kouluterveydenhuolto> DDE
Opiskeluterveydenhuollon palvelu DE
Opiskeluun liittyvä tulkkipalvelu <kielitulkkipalvelu> STA003
Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämisen 
palvelu<opiskeluterveydenhuolto> DEF
Ortopedia <sairaanhoidon erikoisala> FCG
Osallistuminen ensiavun järjestämiseen <merimiesterveydenhuolto> EPG
Osallistuminen ensiavun järjestämiseen <työterveyshuolto> END
Osteoporoosihoitajan palvelu EDB008
Osteoporoosin kuvantamistutkimus <seulontatutkimus> LHA004
Osteoporoosipoliklinikka EFB009
Osteoporoosivastaanotto EFA008
Palovammahoito EFC006
Palovammat <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABC
Palvelu- ja hoitosuunnitelmapalvelu <sosiaali- ja terveysala> BH
Palveluiden tukipalvelu X
Palvelukokonaisuuden varaus BED
Palvelun päättäminen BEE
Palvelunvaraus BE
Palvelunvaraus asiakkaalle/potilaalle BEA
Palvelunvaraus toiselle organisaatioille BEB
Palveluohjauspalvelu <sosiaali- ja terveysala> BG
Palveluprosessin hallintapalvelu B
Parodontologia <kliininen hammashoito> FLF
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Patologia <sairaanhoidon erikoisala> FNE
Patologian palvelu LC
Pelastustoiminta AG
Perhe- ja läheispalvelut <HIV-tukikeskus> JAA001
Perheryhmätoiminta lastenneuvolassa DBB001
Perheryhmätoiminta äitiysneuvolassa DBA003
Perhesuunnitteluneuvolapalvelu <sosiaali- ja terveysala> DBC
Perhesuunnitteluneuvonta palvelu DBD
Perhesuunnittelupoliklinikka EFB021
Perheterapia HBE
Perhevalmennus <äitiysneuvolapalvelu> DBA002
Perinatologia <sairaanhoidon erikoisala> FED
Perinnöllisyyslääketiede <sairaanhoidon erikoisala> FMD
Perushankinnat XAA
Perushoitajan palvelu EDF
Perustason oikomishoito EAA
Perustason paikkaushoito EAE
Perustason parodontologinen hoito EAD
Perustason proteettinen hoito EAC
Perustason seksuaalineuvontapalvelu KSA
Perustason suu- ja leukakirurginen hoito EAB
PET-tutkimus  LAF
Pikaleiketutkimus LCA003
Pitkäaikaissairaiden palveluohjaus BGA
PKU (phenylketonuria) <seulontatutkimus> LHF003
Plastiikkakirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCK
Postipalvelu XCB
Potilas- ja asiakastietojen tarkastuspalvelu SD
Potilasasiamiespalvelu BBA
Potilashotelli <oheispalvelu> SAA001
Potilaskirjasto SCA
Potilaskuljetusautopalvelu XCA020
Potilassiirtoambulanssipalvelu XCA010
Potilastoimistopalvelu XEA
Protetiikka ja purentafysiologia <kliininen hammashoito> FLE
Psykiatria <sairaanhoidon erikoisala> FIA
Psykiatrian erikoisalapalvelut FI
Psykiatrian päivystys (aikuiset) ADD012
Psykiatrian päivystys (lapset) ADD013
Psykiatrian päivystys (nuoret) ADD014
Psykologin peruspalvelu KBA
Psykologipalvelu KB
Psykososiaalinen jälkihoito <onnettomuudet> AGA003
Psykososiaalinen tuki ja palvelu <suuronnettomuudet> AGB002
Psykososiaalinen vertaistuki PAA
Psykoterapia HBD
Psyykkinen huolto <onnettomuudet> AGA005
Psyykkinen huolto <suuronnettomuudet> AGB004
Puhelinkeskuspalvelu XJA
Puhelinliikennepalvelu XJ
Puhelinneuvonta hiviin liittyvissä kysymyksissä  JAA006
Puhelinresepti SIE
Puheterapia HBC
Puhevammaisten tulkkipalvelu STC
Pyykkipalvelu XLB
Päihdeasiamiespalvelu  BBC
Päihdehoitajan palvelu EDB016
Päihdehuollon avokuntoutus JBC
Päihdeongelmaisten palveluohjaus BGC
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Päihdepalvelu JB
Päihderiippuvuuteen liittyvä vertaistuki PAC
Päivystystutkimuspalvelu ADE
Päiväkeskuspalvelu  HIV -positiivisille JAA003
Radiologia <sairaanhoidon erikoisala> FNA
Rahapeliriippuvaisten vertaistuki PAD
Rakennepoikkeavuuksien ultraäänitutkimus <seulontatutkimus> LHA002
Raportointipalvelut XFC
Ratsastusterapia HBI
Ravitsemuspalvelu <palveluiden tukipalvelu> XD
Ravitsemusterapia HBH
Rekisteröintipalvelut XFB
Reseptilääkepalvelu SIA
Retinoblastooman hoito GBC
Reumahoitajan palvelu EDB006
Reumapoliklinikka EFB007
Reumatologia <sairaanhoidon erikoisala> FAJ
Reumavastaanotto EFA006
Rikosuhripäivystys ACB
Rintasyöpäseulonta mammografialaitteella <seulontatutkimus> LHA003
Rokotuspalvelu  DA
Ruoansulatuskanavan tähystyspalvelu LGA001
Ruoka- ja kahvilapalvelu <oheispalvelu> SAB001
Ruokailupalvelu <oheispalvelu> SAB
Ruokapalvelut XDA
Ryhmän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto> ENC002
Röntgenpäivystys ADE001
Saattajapalvelu SGC
Saattohoitopalvelu EJ
Sairaalafyysikkopalvelu XRB
Sairaalahygieniapalvelu EG
Sairaalainfektioiden torjunta  EGA
Sairaalakemistipalvelu XRC
Sairaalateologi SEA001
Sairaanhoidon erikoisalapalvelu F
Sairaanhoidon erikoisalapäivystys ADD
Sairaanhoitajan peruspalvelut EDA
Sairaanhoitopalvelu  <opiskeluterveydenhuolto> DEB
Sairaanhoitopalvelu <työterveyshuolto> ENG
Sairaankuljetus  AFD
Sairastapaukset <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABA
Sairauteen liittyvä neuvonta- ja ohjauspalvelu BAB
Sairauteen liittyvät vertaistuki PAB
Seksuaalineuvontapalvelu KS
Selkokielisen tekstin tuottaminen STH001
Selkäpoliklinikka EFB024
Selkäydinvammapoliklinikka EFB018
Selkäydinvammapotilaan akuuttivaiheen kuntoutus GCK
Selkäydinvammavastaanotto EFA016
Seulontatutkimus LH
Sielunhoito  SEA001
Siirto toiseen palveluyksikköön BIB
Siirtopalvelu palveluyksikköjen tai kodin ja hoitoyksikön välillä BI
Siivouspalvelu XLC
Sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulonta LHC005
Silmän malignin melanooman muu hoito kuin silmän poisto GBB
Silmän tutkimisen palvelu LIA
Silmänpohjatutkimus LFA001
Silmänpohjatutkimus <seulonta> LHG001



112

Palveluluokitus 2008

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/ 2009 l THL

Silmänpohjavalokuvaus LFA
Silmätaudit <sairaanhoidon erikoisala> FFA
Silmätautien erikoisalapalvelut FF
Silmätautipäivystys ADD007
Sisätaudit <sairaanhoidon erikoisala>  FAA
Sisätautien allergologia <sairaanhoidon erikoisala> FAB
Sisätautien endokrinologia <sairaanhoidon erikoisala> FAC
Sisätautien erikoisalapalvelut FA
Sisätautien gastroenterologia <sairaanhoidon erikoisala> FAE
Sisätautipäivystys ADD001
Skolioosin leikkaushoito GAG
Solututkimus LCA002
Sopeutumisvalmennuskurssi HAI
Sopeutumisvalmennuskurssi hiv-positiivisille  HAI001
Sosiaali- ja terveysalan eriytynyt asiantuntijapalvelu K
Sosiaali- ja terveysalan hätä- ja kriisipuhelinpalvelu AB
Sosiaali- ja terveysalan neuvonta- ja ohjauspalvelu BA
Sosiaali- ja terveysalan yhteinen palvelutoiminta J
Sosiaalialan kriisipalvelu  <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABG
Sosiaalialan päivystyspalvelu AC
Sosiaaliasiamiespalvelu BBB
Sosiaalinen kuntoutus HC
Sosiaaliohjauspalvelu <HIV-tukikeskus> JAA002
Sosiaalipalvelujen neuvonta ja ohjaus ammattilaisille terveydenhuollossa BAE
Sosiaalipäivystys ACA
Sosiaalista toimintakykyä tukeva omahoito CBA
Sosiaalityö ja palvelu  <suuronnettomuudet> AGB005
Sosiaalityö ja sosiaalipalvelu <onnettomuudet> AGA006
Sotainvalidien kuntoutus HAL
Sotaveteraanien kuntoutus HAM
Sukusolujen käsittely XPD
Suolistosyövän seulonta <seulontatutkimus> LHD002
Suu- ja leukakirurgia <suun terveydenhuollon erikoisala> FLB
Suuhygieniapalvelu EBA
Suun terveydenhuollon erikoisalapalvelut FL
Suun terveydenhuollon päivystys ADB
Suun terveydenhuoltopalvelu <kouluterveydenhuolto> DDF
Suunterveyspalvelu <opiskeluterveydenhuolto> DED
Suupatologia <kliininen hammashoito> FLI
Suuronnettomuudet <pelastustoiminta> AGB
Sydän- ja rintaelinkirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCI
Sydän- ja verenkiertosairauksien omahoito CAA
Sydän- ja verisuonikirurginen päivystys ADD019
Sydänhoitajan palvelu EDB007
Sydänpoliklinikka EFB008
Sydänvalvontapalvelu EFC031
Sydänvastaanotto EFA007
Synnynnäiset poikkeamat <erityistason sairaanhoito> GA
Synnytykset  FDB
Synnytyspäivystys ADD004
Synnytyssalipalvelu EKC
Syöpäsairaudet <erityistason sairaanhoito> GB
Syöpätaudit ja sädehoito <sairaanhoidon erikoisala> FMB
Syöpätautien ja sädehoidon päivystys ADD009
Sädehoitopoliklinikka EFB027
Sädehoitoyksikön palvelu EKD
Sähkö-, LVI ja rakennustekniikkapalvelu XK
Taideterapia HBJ
Tapaturmat <hätä- ja kriisipuhelinpalvelu> ABB
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Tartuntatautien eristyshoito    EFC007
Tasapainon tutkimuspalvelu LJB
Tehohoitopalvelu EFC020
Terapia ja hoito mielenterveyspalveluna JCC
Terveyden edistämiseen kuuluva neuvontapalvelu <kouluterveyden-
huolto> DDC
Terveyden hoitosuunnitelma BHA
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelu  E
Terveydenhoitajan palvelu EDC
Terveydenhuollon lakimiespalvelu XRA
Terveydentilan seuraamisen palvelu <kouluterveydenhuolto> DDB
Terveydentilan toteamista varten tarvittavat erikoistutkimuspalvelu 
 <kouluterveydenhuolto> DDD
Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden neuvonta ja ohjaus ammattilaisille BAD
Terveysalan erikoistunut tukipalvelu XR
Terveysalan kudospankkipalvelut XP
Terveysalan päivystyspalvelu AD
Terveysalan tutkimus- ja selvityspalvelu L
Terveyskeskuspsykologia                         KBJ
Terveystarkastus<opiskeluterveydenhuolto> DEA
Terveystarkastuspalvelu DC
Terveystarkastuspalvelu <kouluterveydenhuolto> DDA
Terveystarkastuspalvelu <työterveyshuolto> ENA
Terveystodistuspalvelu DCB
Testipalvelu <HIV-tukikeskus> JAA006
Tietohallintopalvelu XF
Tietokonetomografia  LAB
Tietopalvelu <asiakkaille> SC
Tilapäiset työsuhteet XBA012
Toimenpideradiologia LAG
Toimintakykyrajoitteita ennalta ehkäisevä palvelu DF
Toimintakykyyn ja toimintaedellytyksiin liittyvä palvelu H
Toimintakykyä tukeva omahoitopalvelu CB
Toimintaterapia  HBB
Toksoplasmoosi <seulontatutkimus> LHC003
Transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset tutkimus ja 
hoidon aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun ottamatta kohdun ja muna-
sarjojen poistoa GCL
Transtukipistepalvelu JAC
Traumatologian päivystyspalvelu ADD017
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien omahoito  CAB
Tukikeskuspalvelu <sosiaali- ja terveysala> JA
Tulkkipalvelu  ST
Turvallisuuteen liittyvä neuvonta- ja ohjauspalvelu <terveysala> BAC
Turvayksikköhoito <mielenterveyspalvelu> JCJ
Tutkimus- ja kehittämispalvelu XG
Tutkimuslupien käsittelypalvelu XGA
Työ- ja organisaatiopsykologia  KBM
Työhyvinvoinnin ehdotusten tekeminen <merimiesterveydenhuolto> EPC
Työhön valmennus HDB
Työikäisten yleiset terveystarkastukset  DCC
Työ-ja toimintakykyyn sekä -kuntoutukseen  liittyvä neuvonta- ja 
ohjauspalvelu <sosiaali- ja terveysala> BAA
Työkokeilu HDA
Työlääketiede ja työterveyshuolto <sairaanhoidon erikoisala> FME
Työlääketieteen poliklinikka EFB022
Työnantajan neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto> ENC004
Työntekijän neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto> ENC001
Työolosuhde ja -tarkastuspalvelu <merimiesterveydenhuolto> EPA
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Työpaikkaselvitys <työterveyshuolto> ENB
Työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen selvitys <merimiesterveyden-
huolto> EPB
Työtapaturmien hoito <työterveyshuolto> ENG003
Työterveshuollon tietojen anto, neuvonta ja ohjaus  ENC
Työterveyshuollon esiselviys ENB001
Työterveyshuollon palvelu EN
Työterveyshuollon perusselvitys ENB002
Työterveyshuollon suunnattu selvitys  ENB003
Työterveyshuollon tilakäynti ENB004
Työterveyspsykologia  KBC
Työttömien palveluohjaus <sosiaali- ja terveysala> BGH
Työttömien terveystarkastuspalvelu DCD
Työyhteisön neuvonta ja ohjaus < työterveyshuolto> ENC003
Tähystystutkimuspalvelu LGA
UKG laboratorio LEA
Ultraäänitutkimus LAD
Unitutkimuspalvelu LED
Uniyksikön palvelu EKE
Urheiluvammapoliklinikka EFB020
Urologia <sairaanhoidon erikoisala> FCL
Useita menetelmiä sisältävä seulontatutkimus LHF 
Vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito GCJ
Vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito GCM
Vainajan omaisten kohtaaminen kuolemantapauksen jälkeen SFA002
Vainajan siirto laitoksen ruumishuoneelle SFA003
Vainajan valmistaminen viimeiselle matkalle SFA001
Vainajiin liittyvät palvelut SF
Vajaakuntoisten henkilöiden työssä selviytymisen seuranta ja 
ohjaus <merimiesterveydenhuolto> EPE
Vakituiset ja pitkäaikaiset työsuhteet XBA011
Valokuvaus ja videointi palvelu LF
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito G
Valvontatasoinen hoitopalvelu EFC040
Valvottu hoitopalvelu EFC030
Valvottu lääkehoito EDG
Vammaan liittyvä vertaistuki PAF
Vammaisasiamiespalvelu BBF
Vammaisten palveluohjaus BGI
Vankeinhoidon sosiaali- ja terveydenhoidon palvelu ES
Vankilapsykologia KBE
Vapaa-aikaan liittyvä tulkkipalvelu <kielitulkkipalvelu> STA004
Varhaiskuntoutus HAD
Varhaisraskauden yleinen ultraäänitutkimus <seulontatutkimus> LHA001
Varjoainetutkimus  LAH
Vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito GCN
Verenpaineen omahoito CAA001
Verialtistusten jälkeinen hoito-ohjepalvelu ABI001
Veripalvelu XPA
Veriseulonta LHC
Verisuonikirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCJ
Vertais- ja vapaaehtoispalvelu P
Vertaistuki PA
Vesiliikenteen kiireetön potilaskuljetuspalvelu XCA040 
Videointi LFB
Vierasmajoitustila <oheispalvelu> SAA003
Viihde- ja ajanvietepalvelu <oheispalvelu> SBC
Viitotun puheen tulkkipalvelu STJ
Viittomakielisten asiointitulkkipalvelu STB002
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Viittomakielisten opiskelutulkkipalvelu STB003
Viittomakielisten tulkkipalvelu STB
Viittomakielisten työssäkäyntiin liittyvä tulkkipalvelu STB001
Viranomaispalvelut T
Virkistykseen liittyvä viittomakielinen tulkkipalvelu STB005
Virkistyspalvelu SB
Virtsateiden tähystyspalvelu LGA003
Välinehuolto XLA
Välitön psykososiaalinen tuki < onnettomuudet> AGA002
Yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvä viittomakielinen tulkkipalvelu STB004
Yhteispalveluvaraus BEC
Yhteispäivystys ADC
Yhteistyö muiden alan toimijoiden kanssa <merimiesterveydenhuolto> EPF
Yksilölliset hengelliset palvelut SEA
Yksittäiset erikoisalapalvelut FM
Yleisen rokotusohjelman palvelut DAA
Yleiskirurgia <sairaanhoidon erikoisala> FCA
Yleislääketiede <sairaanhoidon erikoisala> FMG
Yleislääkärin erikoistunut palvelu EEB
Yleislääkärin palvelu EE
Yleislääkärin peruspalvelu EEA
Yleislääkärin päivystys ADA001
Ylipainehappihoito ja siihen välittömästi liittyvä leikkaushoito GCD
Ympärivuorokautinen mielenterveyshoito JCI
Yöpyminen perhehuoneessa <oheispalvelu> SAA002
Yöpymispalvelu <oheispalvelu> SAA
Äidinmaitokeskus XDC
Äitiys- ja synnytysvalmennus DBA001
Äitiysneuvolapalvelu DBA
Äkillisinten sairastapausten hoito <työterveyshuolto> ENG001
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