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IKITIK-KONSORTIO 

• Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja    

-kommunikaation tueksi (IKITIK) 

• Tavoitteena kehittää innovatiivisia, älykkäitä, 

huippututkimukseen perustuvia kliinisiä 

informaatio- ja kieliteknologiaratkaisuja 

• Toimijat muodostavat arvoketjun: 

tutkijat – yritysosapuolet – loppukäyttäjät 

• ks. www.ikitik.fi 
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http://www.ikitik.fi/
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KOHTI YMMÄRRETTÄVIÄ HOITOYHTEENVETOJA 

 Potilasasiakirjamerkintöjen tulee olla selkeitä ja 

ymmärrettäviä, ja niitä tehtäessä saa käyttää 

vain yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä 

ja lyhenteitä (298/2009) 

 Suomessa hoitoyhteenveto eli epikriisi tulee 

lähettää potilaalle viisi päivää sairaalasta 

kotiutumisen jälkeen 
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MIKÄ TEKEE TEKSTISTÄ YMMÄRRETTÄVÄN? 

 Oleellista vastaanottajan tietämys aiheesta 

 Vältettävä esim. pitkiä ja vierasperäisiä sanoja 

 Suosittava esim. konnektiiveja (kuitenkin, jotta, 

siten) ja käytännön esimerkkejä 

 Ymmärrettävyys ei selviä matemaattisesti 

mitattavien piirteiden perusteella 
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HOITOYHTEENVEDON YMMÄRRETTÄVYYTTÄ 

HEIKENTÄVÄT PIIRTEET 

Tarvinnut painetukea. UKG:ssa inferoposteriorisesti 

hypokinesiaa. Ei seinämäohentumaa. EF luokkaa 

55 %. 

 

 Lyhenteet, lainasanat, ammattislangi 

 Sanojen pois jättäminen (ellipsi) 

 Viitearvojen puuttuminen 
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 Potilaat uskovat ymmärtävänsä sisällön, jos 

sanasto olisi ymmärrettävämpää 
 

P33B: Onhan se tiedon määrä [sopiva], mutta ei sitä kaikkea 

ymmärrä tosta. Se pitäis suomentaa. […] Ei tarttis kysellä 

keneltäkään. 

 

 Halu ymmärtää tekstiä johtaa turhautumiseen, 

arvailuun ja väärinymmärryksiin 
 

P24B: Onks se hypotoninen  jotenkin sitten kylmään...  

ei.... kylmään liittyvä? 

 
 

 

 

HOITOYHTEENVETO SYDÄNPOTILAIDEN SILMIN  
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Vaikeaselkoisenkin epikriisin saaminen tärkeää 

 

P26B: No emmää tiä, kyl mää ainakin tykkään et mää saan sen kotiin, 

ku jottain on, niin tällane. Et vaik emmää mittä ymmärräkkää (nauraa). 

 

Potilaat toivovat ammattitermien kääntämistä ja 

lisätietoa 
 

P32B: Miksei siin vois olla vaiks suluis mitä se EF  tarkottaa ja mikä on 

normaali? Ihan vaikka lyhyel lauseella: ”On normaaliluokkaa.” Niin, ni se 
jo selventäis paljo. 

 

HOITOYHTEENVETO SYDÄNPOTILAIDEN SILMIN  
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YHTEENVETO 

Ongelmista huolimatta potilaat kokevat 

hoitoyhteenvedon hyödylliseksi ja kiinnostavaksi 

Potilaat ymmärtävät ammattikielen funktion 

Potilaan näkökulmasta hoitoyhteenvedot eivät täytä 

lain vaatimusta 

Vaikeudet ensisijaisesti sanastollisia, joten 

ymmärrettävyyden parantaminen kieliteknologian 

avulla mahdollista 
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POTILASOHJEET JA OHJEPANKKI 

• Potilasohjeet 

• julkisia dokumentteja 

• tarkoitettu potilaan luettaviksi 

• sisältävät hoidon onnistumisen kannalta 

tärkeää tietoa ja/tai toimintaohjeita 

• Ohjepankki 

• sisältää potilasohjeet aiheittain ryhmiteltynä 

• sekä potilaiden ja ammattilaisten käyttöön 
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OHJEET POTILAAN TUKENA 

• Potilasohjeiden tulee 

• olla helposti saatavilla 

• olla ajantasaisia 

• sisältää oikeaa ja oleellista tietoa 

• olla ymmärrettäviä potilaan näkökulmasta 
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OHJEET POTILAAN TUKENA 

• Nykyisiä ongelmakohtia ovat esimerkiksi 

• ohjeiden ryhmittely ohjepankkiin vain 

ammattilaisen näkökulmasta 

• sisällöltään päällekkäiset ohjeet 

• vanhentunut, puuttuva tai epäoleellinen tieto 

• huono ymmärrettävyys 
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SAATAVUUDEN JA LAADUN KEHITTÄMINEN 

• Potilasohjeontologia 

• sisältää ohjeiden käyttötarkoitusta ja 

sisältöä kuvaavat käsitteet ja niiden suhteet 

• edesauttaa kehittyneiden hakutoimintojen 

toteuttamista ohjepankkiin 

• Kielianalyysi- ja koneoppimismenetelmät 

• analysoivat tekstin sisällön “älykkäästi” 

• mahdollistavat kirjoittamista avustavien 

toimintojen toteuttamisen 
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ESIMERKKI: OHJEEN LUOKITTELU 

“Toipuminen aivokasvainleikkauksen jälkeen” 
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ESIMERKKI: OHJEEN SAATAVUUS 

“Toipuminen aivokasvainleikkauksen jälkeen” 
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• sisätaudit 

• kirurgia 

• neurokirurgia 

• sydänkirurgia 

• yleiskirurgia 

• neurologia 

• psykiatria 
 

• pää 

• korvat 

• silmät 

• aivot 

• rintakehä 

• vatsa 

• raajat 



OHJEEN SISÄLTÖ 

• Samantyyppiset ohjeet käsittelevät samoja aiheita 

• Kieliteknologian mahdollisuuksia: 

• “Muistathan kirjoittaa myös …” 

(puuttuvat aiheet) 

• “Kuuluuko … varmasti tähän ohjeeseen?” 

(epäoleelliset aiheet) 

• “Samankaltaisissa ohjeissa sanotaan …” 

(ohjeiden yhtenäisyys) 
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ESIMERKKI: OHJEEN SISÄLTÖ 

“Toipuminen aivokasvainleikkauksen jälkeen” 
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Luokittelu Sisällön aihe 

leikkaus + kotihoito kuntoutuminen 

haavahoito 

seuranta 

syöpä sosiaaliturva 

henkinen tuki 



TEKSTIN LAATU 

• Samoja ymmärrettävyyteen vaikuttavia tekijöitä 

kuin hoitoyhteenvetojen kohdalla 

• Kieliteknologian mahdollisuuksia: 

• “Kuuluuko … varmasti tähän aiheeseen?” 

(aiheessa pysyminen) 

• “Sanaa … voi olla vaikea ymmärtää.” 

(termien/lyhenteiden ymmärrettävyys) 
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ESIMERKKI: TEKSTIN LAATU 

“Toipuminen aivokasvainleikkauksen jälkeen” 

 

Kuntoutuminen 

 

Ulkoilu ja kevyet kotityöt ovat sallittuja oman voinnin 

mukaan. Autolla saa ajaa kahden viikon kuluttua. 

Haava on pidettävä puhtaana. Alkoholin käyttö ei 

ole suositeltavaa, koska se hidastaa toipumista.  
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YHTEENVETO 

• Ohjepankin tulee palvella potilaan tiedontarpeita 

• Tavoitteena ohjeiden hyvä saatavuus ja 

korkealaatuinen sisältö 

• Kieli- ja informaatioteknologiset menetelmät 

tarjoavat keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi 
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