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FinCC:
Suomalainen hoidon tarveluokitus (SHTaL) v. 

2.0 -- 2.01
Suomalainen hoitotyön toimintoluokitus 

(SHToL) v. 2.0 --2.01
Suomalainen hoidon tulosluokitus (SHTuL) v. 

1.0



SHTaL

Tutkimushanke; käänös (Junttila 2004)
Alueellinen kehittämishanke 2001 - 2004; sisällön 
edelleen kehittäminen ja arviointi, (Pohjois-
Karjalan shp 2004) 
Kansallinen kehittämishanke 2005 - 2007; 
pilotointi eri organisaatioissa ja järjestelmissä
osaksi hoitotyön kansallista sähköisen 
kirjaamisen mallia
Luokituksen käyttövaihe; tutkimus, kehittäminen 
ja ylläpito 2008 -; (Kuopion yliopisto, THT-laitos)



SHToL
Tutkimushanke 1997 - 2001; käännös, 
pilotointi (Ensio 2001)
Alueellinen kehittämishanke 2001 - 2004; 
sisällön edelleen kehittäminen ja arviointi, 
(Pohjois-Karjalan shp 2004)
Kansallinen kehittämishanke 2005 - 2007; 
pilotointi eri organisaatioissa ja järjestelmissä
osaksi hoitotyön kansallista sähköisen 
kirjaamisen mallia
Luokituksen käyttövaihe; tutkimus, 

kehittäminen ja ylläpito 2008 -; (Kuopion 
yliopisto, THT-laitos)



SHTuL

Kansallinen kehittämishanke 2005 - 2007; 
pilotointi eri organisaatioissa ja järjestelmissä
osaksi hoitotyön kansallista sähköisen 
kirjaamisen mallia



Asiantuntijaryhmä (2007)

Ensio Anneli, Kuopio
Fagerström Lisbeth, Vaasa
Junttila Kristiina, Helsinki
Pulkkinen Marja-Leena, Turku
Pyykkö Anita, Oulu
Saajanto Pia, Oulu
Sonninen Ansa, Kuopio



FinCC versiot 2.01 / 1.0
Kansallisen kehittämishankkeen johtoryhmä nimeämä
asiantuntijaryhmä
Asiantuntijaryhmän työskentely:

seminaari (3pv) kesäkuussa 2007
seminaari (2pv) syyskuussa 2007
sähköpostikierros kesällä ja alkusyksystä

Taustamateriaali:
käyttäjäpalautteet pilottiyksiköistä (yli 5 kk käyttö)
kaikkien pilottiyksiköiden (esh ja pth) käytön frekvenssitiedot 
koko pilotoinnin ajalta
HHCC/CCC /Nanda

Luokituksen yhteys prosessimalliin (ydintiedot) ja 
hoitoisuusluokitukseen
HUOM! palautteista jätetty huomioimatta tietojärjestelmiin 

liittyneet kommentit (runsaasti)



Komponentit; SHTaL ja SHToL
versio 2.01

Komponentteja on 19 (aik. 18)
Uudet:

Verenkierto
Aineenvaihdunta

Muutetut:
ennen Itsehoito - nyt Päivittäiset toiminnot
ennen Nesteytys - nyt Nestetasapaino (sisällössä
ei muutoksia)

Poistetut:
Fyysinen tasapaino; sisältö järjestetty uudelleen



Komponentit (19)

Aineenvaihdunta
Aistitoiminta
Aktiviteetti
Elämänkaari
Erittäminen
Hengitys
Jatkohoito
Kanssakäyminen
Kudoseheys

Lääkitys
Nestetasapaino
Psyykkinen tasapaino
Päivittäiset toiminnot
Selviytyminen
Ravitsemus
Terveyskäyttäytyminen
Terveyspalvelujen käyttö
Turvallisuus
Verenkierto



Huomioita komponenteista

Komponenttien välillä sisällön tarkistuksia
Päivittäiset toiminnot -komponentti kuvaa nyt avun 
tarvetta ja siihen vastaamista 
Elämänkaari komponenttia muutettu (Stakesin 
Laaturyhmän käsittelyn yhteydessä)- piloteissa 
vähäinen käyttö ja kommentit)
Käsitteellinen selkeytys ja ajantasaistaminen

palvelutapahtuma
lääkehoidon suosituksen huomiointi



SHTaL

Pääluokat: 88 (aik. 51)
ohjauksen tarvetermit keskitetty pääluokkatasolle
joissakin komponenteissa vain pääluokkataso
haettu hoidon vaikuttavuuteen liittyviä luokkia

Alaluokat 186 (aik. 122)
terävöitetty
suhteita pääluokkiin selkeytetty



SHToL
Pääluokkia 165 (aik. 117)

ohjaustermit keskitetty pääluokkatasolle 
(HUOM! Lääkitys)

eniten muutoksia: Selviytyminen, 
Terveyskäyttäytyminen, Kanssakäyminen, 
Elämänkaari

Alaluokkia 273 (aik. 284)
eniten muutoksia: Eritys, Jatkohoito
joissakin luokissa vain vapaalla tekstillä



SHTuL
Hoitotyön toiminnon avulla saavutettu 
hoitotulos asetettuun tavoitteeseen verrattuna
Tulos arvioidaan; tilanne

parantunut; huomattava muutos
ennallaan; ei merkittävää muutosta
huonontunut; huomattava muutos



Jatkotyöskentely
Päivitetyt versiot testikoodistopalvelimelle toukokuussa 
2008 ja tuotantokoodistopalvelimelle vuoden 2008
Käyttöoppaan laatiminen meneillään
Uusien luokitusversioiden mappaus OPC -
potilasluokituksen kanssa
Ruotsinkielinen versio suunnitteilla
Käyttäjäpalautteen koordinointi

ohjeistus

Asiantuntijaryhmän työn jatkuminen ja ryhmän 
täydennys
Koulutuksen kansallinen koordinointi ja toteutus

ammatillinen koulutus
täydennyskoulutus



Luokitusten kehittäminen ja ylläpito

Keskitetään Kuopion yliopiston 
Terveyshallinnon ja -talouden laitokselle 
(Hankkeen johtoryhmä 12.6.07) Stakesin 
kanssa laadittavan sopimuksen pohjalta
Verkostoituminen käyttäjien kanssa

Systemaattinen (jatkuva) palautteiden 
kerääminen 1xvuodessa tapahtuvan 
päivityksen pohjaksi
Yhdistäminen tutkimukseen (opinnäytetyöt, 
laajemmat tutkimusasetelmat)
Laajennettu asiantuntijaryhmä



Lähteitä
Ensio Anneli 2001. Hoitotyön toiminnan mallintaminen. 
Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 
89. Hoitotieteen laitos, Kuopion yliopisto, Kuopio.
Junttila Jaana 2002. Hoitotyön diagnoosin dokumentointi –
Hoitotyön diagnoosien kuvaaminen perioperatiivisessa 
kirjaamisessa. Pro gradu –tutkielma. Kuopion yliopisto, Kuopio
Pohjois-Karjalan shp. Hoitotyön kirjaamisen strukturoitu malli –
projekti. II-vaiheen loppuraportti. 31.1.2005. 
http://www.terveyshanke.fi
Varsinais-Suomen shp. Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen 
dokumentoinnin kehittämishanke 2005 - 2007, Tiedote 4.2.2008
Varsinais-Suomen shp. Kansallisesti yhtenevät hoitotyön tiedot -
hanke, 2007 - 2008, Tiedote 4.2.2008
(Valtakunnallinen hoitotyön sähköisen dokumentoinnin 
kehittämishanke 2005 - 2007 loppuraportti ilmestyy 06/08)



Kiitos


