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FinCC - luokituskokonaisuus - väline rakenteiseen kirjaamiseen 

 

Hoitotyön kirjaamisen mallia on kehitetty Suomessa vuosien 2004 – 2009 aikana. Mallin 
kehittäminen käynnistyi Pohjois-Karjalan alueellisessa kirjaamisen kehittämishankkeessa ja sen 
jälkeen se on liittynyt kiinteästi kansallisiin kehittämishankkeisiin HoiDok ja HoiData. 
Hankkeiden aikana on pilotoitu laajasti kirjaamismalliin keskeisesti liittyvää FinCC 
luokituskokonaisuutta, joka tukee mallissa mukana olevaa prosessimallin mukaista hoitotyö 
jäsentämistä. 

FinCC kokonaisuus sisältää Suomalaisen hoidon tarveluokituksen (SHTaL),  Suomalaisen 
hoitotyön toiminto luokituksen (SHToL) sekä Suomalaisen hoidon tulosluokituksen (SHTuL). Eri 
luokitukset liittyvät prosessin eri osiin. Niiden yhteiskäyttö mahdollistaa potilaskohtaisessa 
hoidon kirjaamisessa syntyvän sekä palvelutapahtuman aikaisen että eri palvelutapahtumien 
aikana syntyneen tiedon hyödyntämisen hoitotyön toiminnassa. Myös tiedon uudelleen 
hyödyntäminen raporttien ja tilastojen avulla tuottaa seurantatietoa hoitotyöstä. Sen 
käyttöaluetta on mm. laadun kehittäminen.  

Kirjaamisen luokitusten kehittäminen on pitkä prosessi. Kansallisiin hankkeisiin liittyen 2007-
2008 toteutettiin laaja käyttöön ja käyttäjäpalautteisiin perustuva luokitusten päivitys. Siitä 
vastasi hankkeen nimeämä asiantuntijatyöryhmä. SHTaL versio 2.01 ja SHToL versio 2.01, 
jotka sisältävät versioihin 2.0 verrattuina yksittäisiä, pääasiassa teknisiä muutoksia, ovat tällä 
hetkellä eri käytössä eri potilaskertomusjärjestelmissä sekä perus- että erikoissairaanhoidossa. 
SHTuL versio 1.0 käyttö on rajoitetumpaa ja käyttökokemuksia kootaan edelleen 
jatkokehityksen pohjaksi.  Luokitusten käyttökokeilut, joiden avulla kansallisten projektien aikana 
saatiin arvokasta tietoa ja kirjattiin kehittämistarpeita, ovat päättyneet. Osa kokeiluihin 
osallistuneista yksiköistä käyttää projektien päätyttyä edelleen kirjaamismallia ja 
luokituskokonaisuutta, osassa käyttö keskeytyi tai päättyi.  

Luokitusten ylläpito on kansallisten hankkeiden jälkeen siirtynyt Terveyden ja 
hyvinvointilaitoksen kanssa laaditun sopimuksen perusteella Kuopion yliopiston 
Terveyshallinnon ja - talouden laitokselle (THL). Luokitusten sisällölliset versiopäivitykset 
toteutetaan sopimuksen mukaisesti kerran vuodessa.  Lisäksi haasteita kertyy 
luokituskokonaisuuden ruotsinkielisen version käännöstyön käynnistämisestä ja FinCC 
luokituksen ja muiden THL:n Koodistopalvelun vastuualueen terveydenhuollon luokitusten 
sisällön vertailusta. Hoitotyön rakenteinen kirjaaminen sisältyy kertomus- ja lomakkeet CDA R2 
määrityksiin, jotka on hyväksytty keväällä 2009 HL7 Finland äänestyksessä. Kaikilla näillä 
toimenpiteillä valmistaudutaan siihen, että myös hoitotyön kirjaukset voidaan arkistoida 
kansalliseen potilaskertomusarkistoon. 


