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1 OPPAAN TAVOITTEET 

Kirjaamiskäytänteet ovat Kolpeneella muutoksessa: Kolpene on siirtymässä vuosien 2020 ja 2021 

aikana uuteen asiakastietojärjestelmä Mediatriin ja hiljalleen sitä myötä liittymässä myös valta-

kunnallisten Kantapalveluiden piiriin. Uuden asiakastietojärjestelmän koulutus alkaa syksyllä ja 

järjestelmä on hyvin hallussa ja käytössä ensi vuoden alussa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, 

että käyttäjien on hieman muutettava kirjaamiskäytänteitään. Tämän itseopiskelumateriaalin ta-

voitteet ovat: 

1. Saada käyttäjät sisäistämään rakenteisen / määrämuotoisen kirjaamisen perusperiaatteet 

ja syyt, miksi ja mihin sitä tarvitaan. 

2. Varmistua siitä, että syksyn Mediatri-koulutuksissa ei tarvitse opettaa rakenteisen kirjaami-

sen periaatteita, ainoastaan tapa miten se tehdään. 

3. Antaa hieman esimakua käyttäjille kirjaamiseen liittyvistä tulossa olevista muutoksista ja 

valmistaa käyttäjät siihen, että jatkossa kirjaaminen ei ole enää "yhtä vapaata" kuin Hoi-

vassa. 

4. Luoda alustavaa linjausta käytettäviin koodeihin ja käsitteisiin eri kirjauksissa. 

Oppaan ei ole tarkoitus opettaa käyttäjää Mediatrin käyttöön, siihen tulevat koulutukset ja mate-

riaalit järjestetään erikseen. Kun käyttäjä ymmärtää kuinka rakenteellista kirjaamista toteutetaan 

ja miten valtakunnallisia koodistoja hyödynnetään kirjaamisessa, tulee uuden asiakastietojärjes-

telmän käsittelystä huomattavasti helpompaa. 

Luettuasi oppaan sivulla 19 on linkki kyselyyn, jonka kautta pystyt kuittaamaan oppaan luvun ja 

antamaan palautetta. Muista siis vastata kyselyyn. 

Palautteet ja korjausehdotukset oppaaseen voi myös lähettää minulle sähköpostitse. Oppaan te-

ossa on hyödynnetty useita eri työryhmien ja vastuualueiden asiantuntijajäseniä ja esimiehiä.  

ville.vilen@kolpene.fi 

 

mailto:ville.vilen@kolpene.fi
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2 MIKÄ RAKENTEINEN KIRJAAMINEN? 

Liittyminen kantapalveluihin ja siirtyminen uuteen asiakastietojärjestelmään ajaa meidät kohti 

yhtenäisempiä ja järjestelmällisempiä kirjaamiskäytäntöjä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja 

kuinka kirjauksia tehdään rakenteisesti? Tavoitteena on tarkemmin avata käsitteitä rakenteisen ja 

määrämuotoisen kirjaamisen taustalla sekä täsmentää, mihin rakenteista kirjaamista tarvitaan. 

Ensin läpi käydään rakenteisen kirjaamisen perusperiaatteet, jota seuraa taustalla olevan lainsää-

dännön sekä hyvän kirjaamisen ymmärtäminen ja lopulta sen käytäntöön vienti Mediatrilla ja 

FinCC-koodistolla. 

 

2.1. Määritelmä & Käytäntö 

Rakenteinen kirjaaminen määritellään potilastietojen kirjaamisena yhtenäisesti sovitulla tavalla. 

Yhtenäisiin rakenteisiin kuuluu tavanomaisesti näkymät, hoidon vaiheet, otsikot sekä keskeiset 

rakenteiset hoitotiedot. Rakenteinen kirjaus voi myös sisältää vapaata tekstiä tarkentamaan ra-

kenteita ja ylempiä otsakkeita. Kyseessä on pääasiassa Terveydenhuollon termi ja käytössä potilas-

tiedoissa. Tämän takia termi ”hoito” esiintyy paljon tässä oppaassa ja näissä teksteissä, vaikka luki-

jan työ Kolpeneella saattaa sisältää myös paljon ohjausta. 

 

Käytännössä rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa siis sitä, että asiakkaan tietoja kirjatessa on ennal-

ta sovittu erilaisia otsikoita ja tekstejä, joita käytetään kirjaamisessa. Mediatrissa otsikot voidaan 

valita rasti-ruutuun menetelmällä. Otsikoiden kautta kuvataan siis tutkimushavaintoja (kuten mie-

lialaa, nielemisvaikeuksia tai verenpainetta) tai vaihtoehtoisesti hoidon, kuntoutuksen ja ohjauk-

sen toimenpiteitä (kuten yleinen arjen ohjaus, hengitysharjoitukset tai lääkkeen anto) yhtenäisin 

termein. Jos tarpeen, voidaan vielä vapaalla tekstillä kuvata yksityiskohtaisemmin sitä, mitä on 

tehty, annettu tai havaittu. 

 

Esimerkkinä otetaan tämän kappaleen alapuolelta löytyvä kuva, joka on kaapattu Mediatrin oh-

jelmasta. Esimerkissä asiakkaalla on todettu hengenahdistusta ja tavoitteena olisi lieventää sitä. 

Seurannan kohteeksi olemme valinneet happisaturaation. Kuvassa vasemmalla on hoidon ydintie-

toja. Kuvassa alleviivattu lihavoitu teksti on komponentti, komponenttia seuraavat lihavoidut teks-

ti kuvaavat tarpeen tai toiminnon pää- ja alaluokkia. Normaali teksti on vapaata tekstiä, joka siis 

on itse kirjattu. Ydintiedoista, komponenteista, luokista, tarpeista ja toiminnoista kerrotaan lisää 

myöhemmin. 

 

 
 Vapaa teksti Luokka Komponentti 
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2.1.1 Entä sitten määrämuotoinen kirjaaminen? 

Jo tässä vaiheessa voi mennä hieman hämmennyksiin. Mitä sitten tarkoittaa määrämuotoinen 

kirjaaminen? Määrämuotoinen kirjaaminen on sosiaalihuollon asiakastietojen rakenteista kirjaa-

mista. Kuten yllä todettiin, on rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollon menetelmä. Siinä on 

suurin ero termien välillä. Periaatteessa termejä koskevat samat säännöt ja periaatteet, joten ne 

ovat keskenään melko yhteneviä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kolpeneella käytetään 

määrämuotoista kirjaamista, mutta tässä oppaassa käytetään silti rakenteisen kirjaamisen termiä, 

koska asiakastietojärjestelmä Mediatri on ensisijaisesti terveydenhuollon järjestelmä.  

2.1.2 Terveydenhuolto ja sosiaalihuolto 

Kuten huomataan, rakenteisessa ja määrämuotoisessa kirjaamisessa on sisäänrakennettuna ter-

veydenhuollon ja sosiaalihuollon eroja, joihin liittyy myös erotukset potilas- ja asiakastietojen kir-

jaamiseen. Tämä ero voi aiheuttaa hämmennystä, jonka takia se on syytä selventää. 

Sosiaalihuolto on sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kolpeneen näkökulmasta 

sosiaalihuoltoon kuuluvia olennaisia sosiaalipalveluiden osia ovat sosiaalityön lisäksi esimerkiksi 

asumisen palvelut ja laitospalvelut, joihin kuuluu niiden sisältämä ohjaus, hoito ja kuntoutus, sekä 

työ- ja päivätoiminta. Terveydenhuolto taas huolehtii selkeämmin kansanterveydestä ja sisältää 

terveyden edistämistä ja seurantaa. Tällaista koet esimerkiksi terveyskeskuksen vastaanotolla. 

Tämä erottelu näkyy myös asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä. Asiakastieto on yleisesti laajempi 

termi, joka käsittää asiakasta koskevan tiedon sekä asiakirjaan mahdollisesti kuuluvan potilastie-

don. Potilastieto yksinään liittyy enemmän terveyden- ja sairaudenhoidon palveluihin sekä poti-

laan hoitoon ja terveydentilaan liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin.  

 

2.2 Rakenteisen kirjaamisen neljä tasoa 

Rakenteista kirjaamista voidaan yleisen mallin perusteella kuvailla neljällä eri tasolla. Nämä tasot 

liittyvät kirjauksien rakenteisuuden määrään, eli paljonko tekstistä todellisuudessa on tehty raken-

teisesti otsikoita ja valmiita luokkia hyödyntäen.  

 

 

 

 

 

 

 

Taso 0: 

Vain vapaata tekstiä, 

Ei rakenteita 

       Taso 1: 

Vapaamuotoinen 

teksti jäsennetty 

otsikoihin 

       Taso 2: 

Osa sisällöstä tieto-

rakenteista, osa 

taas vapaamuotois-

ta. 

       Taso 3: 

Kaikki tarpeellinen 

sisältö on raken-

teistettu. 

Täällä pääasiassa 

olemme nyt. 

Tähän tulee 

päästä. 

Tänne haluamme 

päästä. 
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Kuten kuviosta havaitaan, ovat Kolpeneen kirjaamiskäytänteet tällä hetkellä pääasiassa tasojen 0 

ja 1 välimaastossa: toisaalta käytämme joitakin suurempia otsakkeita kirjauksissamme hieman 

asiakirjasta riippuen, mutta niiden käyttöä ei voi luonnehtia rakenteiseksi. Tällä hetkellä lähes 

kaikki kirjauksemme ovat vapaata tekstiä. Tämän oppaan myötä lukijan tulisi osata työskennellä 

tasolla 2, jolloin käytetään yhtenäisesti samoja rakenteita mahdollisuuksien mukaan.  

Tasolle 3 olisi ideaalista päästä, mutta se ei välttämättä vielä tässä vaiheessa ole kaikkien Kolpe-

neen työntekijöiden saavutettavissa Koodiston luomien rajoitteiden johdosta.  Huomioi, että taso 

3 sisältää termin ”kaikki tarpeellinen sisältö”. Tämä ei siis tarkoita sitä, että aivan kaikki sisältöm-

me tulee olla otsikoita ja rakenteita. Vapaan tekstin ja erillisten valmiiden fraasien käyttö on yhä 

sallittu siinä määrin, jossa se koetaan tarpeelliseksi.  

 

2.3 Vapaan tekstin haasteet 

Mihin rakenteista tekstiä tarvitaan? Vaihtoehtona on vain kirjoittaa kaikki vapaana tekstinä. Esi-

merkiksi voidaan kirjoittaa kaikki päivän hoito- ja ohjaustoimet yhdeksi kappaleeksi, tai vaihtoeh-

toisesti fysioterapeutin arvion alle voidaan vain kirjoittaa kaikki tehdyt testit peräkkäisinä lauseina.  

Vapaan tekstin haasteet ovat sen epätasaisessa ja epämääräisessä luonteessa: tekstistä pitää omin 

käsin ja silmin hakea tarvittava tieto, lisäksi sen yhdistäminen ja laajempien kokonaisuuksien muo-

dostaminen tekstin sisällöstä on ongelmallista. Tietoa on siis vaikea ja hidas yhtenäistää. Tämän 

lisäksi eri ihmisten ja asiantuntijoiden erilaiset kirjaustottumukset luovat vapaasta tekstistä jatku-

vasti elävän ja täten vaikeammin tulkittavan, joka lisää väärinymmärrysten riskiä ja heikentää kir-

jausten luettavuutta. Toisinaan myös lukijan kannalta olennaisia tietoja voi jäädä kirjaamatta, jos 

tottumusta rakenteisuuteen tai valmiita fraaseja ei ole.  

Rakenteinen kirjaaminen voi aluksi tuntua tönköltä ja mekaaniselta, mutta pidemmällä käytöllä 

sen käytettävyys ja helppous nousevat selkeästi esiin asiakirjoja lukiessa ja kirjoittaessa. Lisäksi 

tulevaisuudessa on äärimmäisen tärkeää, että kirjaukset kulkevat mahdollisimman paljon valta-

kunnallisten linjausten mukaisesti. Tällöin tarvitaan rakenteisuutta! 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ 

3.1 Mitkä lait meitä ohjaavat? 

Kirjaamiseen ja asiakastietojärjestelmiin liittyy todella paljon lainsäädäntöä. Tavoitteena ei ole 

käydä kaikkea sitä läpi nyt, vaan tuoda esiin tärkeimmät lain määrittämät pääkohdat kirjauksista. 

Tehdäksemme tämän, joudumme tarkastelemaan useita eri lakeja ja niiden asetuksia. Esimerkiksi 

kuten aiemmin jo voitiin huomata, käsitellään Kolpeneen palveluissa asiakastietoja, jotka siis kat-

tavat asiakkaan erinäisten tietojen lisäksi potilastietoja, joista molemmista on omia lakipykäliään. 

Tässä listaa laeista, jos lukija jossain vaiheessa haluaa käydä niitä vapaa-ajallaan lukemassa: 

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (208/2009) 

 Laki Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

 Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) 

 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 

 

Kunnat voivat myös ostaa Kolpeneelta mahdollisia kuntoutukseen ja kuntoutustarpeen arviointiin 

liittyviä palveluita, kuten kuntoutusohjausta ja fysioterapiaa. Tällöin käännymme Terveydenhuol-

tolain (1326/2010) puoleen, jossa on tarkemmin määritelty lääkinnällisen kuntoutuksen kuntou-

tusvastuu. Lisäksi voimme eri palveluiden yhteydessä tulkita lainsäädännössä esimerkiksi lakia ke-

hitysvammaisten erityishuollosta sekä lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista. 

Tietosuojaa ja tietoturvaa löytyy monesta laista, mutta niistä ylimmäisenä on Henkilötietolain ku-

monnut uudehko Tietosuojalaki (1050/2018). Tietosuojaan ja tietoturvaan on omat Granite-

testinsä, joten niihin liittyviä asioita ei käsitellä, mutta ne on syytä pitää mielessä läpi kirjaamispro-

sessin. 

 

 

3.2 Mitä lait sanovat? 
Nämä lait sisältävät kaikki useita kohtia ja pykäliä, suuri osa on äärimmäisen tarkasti sanailtuja, 

mutta osa jättää myös tulkinnanvaraa. Osassa lainsäädännössä puhutaan paljon potilaasta, hoi-

dosta ja vastaanotosta, mutta lakipykäliä voidaan soveltaa ainakin periaatteessa myös meidän 

käyttöömme. Alle olen listannut tärkeimpiä pointteja lainsäädännöstä kirjaamiskäytäntöihin liitty-

en: 

Sisältö tarpeenmukaisesti. Asiakirjoihin tulee merkitä asiakkaan hyvän hoidon järjestämisen, 

suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät 

tiedot. Myös asiakastiedoista ja ohjauksen tai hoidon toimenpiteiden raportoinnista on kattava 

lainsäädäntö, mutta se voidaan nyt laskea riittävien ja tarpeellisten tietojen piiriin. Kirjaukset tulee 

tehdä mieluummin liian tarkasti kuin epätarkasti. 

Laatua! Merkintöjen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja niitä tehtäessä saa käyttää vain yleises-

ti tunnettuja ja hyväksyttyjä käsitteitä ja lyhenteitä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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Kirjaa viipymättä. Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. 

Sosiaalihuollon kirjauksissa ei päivämäärärajoituksia ole, vaan asiaa voi lähestyä sen tärkeyden 

näkökulmasta. Kirjaus tulee kuitenkin heti tehdä kuin mahdollista. Terveydenhuollon henkilöstön 

kirjaamisessa aikaraja on viisi vuorokautta. 

 

Koodiston käyttö vaaditaan. Arkistointipalveluun tallennettavien sähköisten potilasasiakirjojen 

rakenteissa ja merkinnöissä tulee käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain tarkoitettuun valtakunnalliseen 

koodistopalveluun hyväksymien koodistojen mukaisia rakenteita ja merkintöjä sekä Kansaneläke-

laitoksen ylläpitämiä tietoteknisiä määrityksiä. THL:n ja Kelan koodistopalvelu löytyy tästä linkistä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjaukset tulee siis tehdä siihen asiakasjärjestelmään, joka 

Kolpeneella on käytössä ja hyödyntää kirjata rakenteisesti mahdollisuuksien mukaan. 

Kirjaaminen ei ole koulutusasteesta kiinni. Kaikki asiakkaan kanssa työskentelevät työntekijät 

ovat vastuutettuja kirjaamaan, eikä kirjaamiselle ole määritelty vähimmäiskoulutusta. 

https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-list-page.xhtml?clearUserCachedLists=true
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4 HYVÄ KIRJAAMINEN 

4.1 Mikä tekee kirjaamisesta hyvää? 

Hyvä kirjaaminen on lainsäädännön mukaista, eli asiallista, selkeää, ymmärrettävää ja faktoihin 

perustuvaa. Teksti on jäsenneltyä, kieliasu on hyvää ja kappalejaot selkeitä. Näiden lisäksi raken-

teisen kirjaamisen myötä kirjaaminen on asiantuntijoiden ja asiakirjojen välillä mahdollisimman 

yhtenäistä. Käytetyt termit ja käsitteet ovat siis ennalta sovittuja ja käytettyjen fraasien merkitys 

eri kirjauksissa pysyy samanlaisena. Yhtenäistäminen mahdollistaa asiakkaan pidempiaikaisen seu-

rannan helpottumisen sekä eri asiantuntijaryhmien ja tahojen välisen viestinnän asiakkaan asioihin 

liittyen.  

Hyvä kirjaaminen osallistaa myös asiakasta mahdollisuuksien mukaan ja välittyy asiakkaalle pa-

remmin: kirjaus on siis helpommin ymmärrettävissä ja kirjauksen mahdolliset ohjeet ja suositukset 

paremmin käyttöönotettavissa.  

Kirjaamisen kieliasun ja muotoilun lisäksi sisällön koostamisessa tulee pitää mielessä myös Tie-

tosuoja: vain asiakirjan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisten asiakkaan asioiden kirjaaminen 

korostuu. Tietosuojaan löytyy kattava ohjeistus Kolpeneen intrasta. 

Laadukas kirjaaminen on työntekijälle oikeusturva. Kun kirjaukset ovat kunnossa ja tehty ajallaan, 

voidaan todeta tarkalleen mitä on tehty tai tapahtunut. Organisaatio ja työntekijä voivat kirjausten 

kautta myös tarkastella palvelun laatua sekä saavutettuja tuloksia. 

 

4.2 Huono kirjaaminen & kirjaamisen kehittäminen 

Hyvän kirjaamisen kääntöpuolella on luonnollisesti huono kirjaaminen. Mitä on huono kirjaami-

nen? Olemme varmasti jokainen lukeneet mielestämme huonoa kirjaamista. Välillä kirjaus on ollut 

virheellinen, toisinaan sekava tai joskus vain epäonnisesti muotoiltu. Oppaan kirjoittajan omiin 

suosikkeihin kuuluvat muun muassa seuravaanlaiset ohjaukseen ja kuntoutukseen liittyvät lauseet, 

jotka siis on otettu todellisista asiakasasiakirjoista: 

 ”Asiakkaan kanssa käyty kotieläinpuistossa katsomassa kotieläimiä ja muita Kelan kun-

toutettavia.” 

 ”Asiakas seissyt seisomatelineessä 30 minuuttia hoitajien puolesta.” 

 ”Asiakkaalla rasituksesta kipeytyvä vasen. Liikelaajuudet oikealla parantuneet.” 

Kirjauskömmähdyksiä ja ajatuksenjuoksuun liittyviä vahinkoja käy jokaiselle ammattiryhmälle, jo-

ten ei huolta. Tämän kappaleen tarkoitus on korostaa, miten kirjaamisesta saadaan ymmärrettä-

vämpää ja asiallisempaa. 

Vältä latinaa, lyhenteitä ja jargonia. Kirjatessa tulee ottaa huomioon se, kuka tekstiä lukee: useis-

sa tapauksissa se on asiakas tai tämän hyvinvoinnista vastaava henkilö. Ymmärtäisikö hän tekstiä-

http://intra.kolp.lshp.fi/tietosuojaohjeet
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si? Jos käytetään monimutkaisia latinankielisiä termejä (II Metacarpaali), lyhenteitä (sin. / dex.) tai 

vaativampia tieteellisiä termejä (kognitiivinen), voi tekstin luettavuus ja sitä myöten ymmärrettä-

vyys kärsiä. Myös slangitermejä, murresanoja tai vapaampia vähemmän käytössä olevia ilmaisuja 

tulee välttää.  

Muodosta lauserakenteita. Vaikka verbien pudottaminen nopeuttaakin kirjoittamista ja lyhentää 

tekstiäsi, tekee se tekstistä tönkömpää ja kieliasultaan heikompaa.  

Pidä kirjaamisen tavoite mielessä. Mikä on kirjoittamasi asiakirjan tavoite? Kirjoita se, mitä haluat 

tuoda esille ja korosta asiakkaan elämään tärkeitä tietoja, kuten esimerkiksi päätöksiä. Kaikki tut-

kimuslöydökset tai ohjaustoimen yksityiskohdat eivät välttämättä ole olennaista tietoa, joten nii-

den seurauksena teksti paisuu tarpeettoman suureksi. 

Tuo esiin riittävä toimintaketju. Jos jotain tehtiin tai päätettiin, kirjauksesta pitäisi löytyä selkeä 

looginen päätelmä miksi näin toimittiin tai miten arvioon päädyttiin. Esimerkiksi jos siirto tehtiin 

poikkeuksellisella tavalla tai arjen toimintaa mukautettiin, tulisi siihen olla kirjattu syy. 

Vastaanota ja anna palautetta. Työntekijöiden tulisi pystyä avoimesti keskustelemaan kirjauskäy-

tänteistä. Jos joku haluaa antaa palautetta kirjaamisestasi, kannattaa sitä ensisijaisesti kuunnella 

ennen tyrmäyksiä. Tarkoitus palautteen antajalla on kuitenkin hyvä, eli kirjauksen kehittäminen. 

Palautetta voi myös antaa muiden kirjauksista tai pyytää muilta kollegoilta näkemyksiä käytettävis-

tä termeistä tai sanavalinnoista. Omaa tekstiä voi aina luetuttaa muilla työntekijöillä, koska oman 

kirjaamisen arviointi on haastavaa.  

Kirjaa. Kirjaamisessa kehittyy parhaiten kirjaamalla. Eli toistojen kautta ja säännöllisesti kirjaamal-

la, kirjaamisesta keskustelemalla sekä muiden kirjauksia lukemalla kirjaamisessa kehittyy kyllä ajan 

myötä.  
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5 FinCC  3.0 & MEDIATRI 

Tämä ei ole Mediatrin käyttöopas. Siitä huolimatta, jotta lukija saa paremman ymmärryksen tule-

vasta asiakastietojärjestelmästä ja sen perusluonteesta, on muutamien ydinkohtien läpikäynti tar-

peen. Lisäksi tutustumme tarkemmin kattavaan FinCC 3.0 koodistoon ja sen tuomiin mahdolli-

suuksiin ja rajoitteisiin. Muita käyttökelpoisia koodistoja (ICF, kuntoutusohjaajien nimikkeistö…) ei 

tässä oppaassa käsitellä. 

 

5.1 FinCC 3.0 

FincCC tulee sanoista Finnish Care Classification, joka siis viittaa Suomalaiseen hoitoluokituskoo-

distoon. Koodiston komponentit ja pääluokat ovat voimakkaasti hoitotyön teemojen ympärille 

rakennettuja, mutta soveltuvat jossain määrin myös ohjaamisen käsitteisiin. Kuten myöhemmin 

huomaamme, tuo tämä oman rajoituksen kirjaamistyöhön.  

FinCC –luokituksesta on oikeastaan uudempikin versio, 4.0, mutta Mediatri käyttää meidän tieto-

jemme mukaan vanhempaa luokitusta. Perusperiaatteet pätevät molemmissa eikä eroa paljoa ole. 

Tämän kappaleen tavoitteena on käydä läpi koodiston taustalla oleva rakenne, jotta lukija saa pa-

remmin kokonaisuudesta kiinni. 

5.1.1 Ydintiedot: tarpeet, toiminnot ja tulokset 

FinCC-luokitus jaetaan kolmeen eri luokkaan: hoidon tarveluokitukseen (SHTaL), hoitotyön toi-

mintoluokitukseen (SHToL) sekä hoidon tuloksen tilan luokitukseen (SHTuL). Näitä luokituksia 

käytetään kirjaamisen pää- ja alaluokkien määrittämiseen. Ne siis ohjaavat pääasiassa joko arvioin-

titilanteeseen (tarveluokitus), toteutettuun hoitoon, ohjaukseen ja kuntoutukseen (toimintoluoki-

tus), sekä toimintojen aikaansaamiin tuloksiin (tuloksen luokitus). Esimerkiksi tarveluokituksessa 

voidaan arvioida avun tarvetta lääkkeiden ottamisessa ja toimintoluokituksessa tämän jälkeen 

kirjata lääkkeen antamisesta asiakkaalle suun kautta. Tulos voi olla parantunut, ennallaan tai hei-

kentynyt.  

Kun hoito- ja ohjaustyöstä halutaan tehdä yhteenvetoa, voidaan kirjaukset koostaa niin sanottujen 

hoitotyön ydintietojen ympärille. Hoitotyön ydintietoja ovat hoidon tarve, hoitotyön toiminto, 

hoidon tulos, hoitoisuus ja hoitotyön yhteenveto.  

Hoidon tarve kuvaa nimensä mukaisesti arviota tulevista tai nykyisistä ongelmista tai haasteista, 

joihin saatetaan tarvita tai joita voidaan ehkäistä hoidon ja ohjauksen kautta. Kyseessä on siis ko-

konaistilanteen kartoittamista, tällöin käytämme tarveluokitusta. 

Hoitotyön toiminto kuvaa asiakkaan hoidon ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta. Mitä siis on 

tehty? Kirjauksessa käytetään toimintoluokitusta.  

Hoidon tulos kuvaa asiakkaan tilassa tapahtunutta muutosta. Käytetään tulosluokitusta. 
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Hoitoisuus kertoo meille asiakkaan riippuvuudesta hoidon ja ohjauksen työhön: eli kuinka paljon 

ja kuinka intensiivistä ohjausta ja hoitoa asiakas tarvitsee pärjätäkseen arkielämässään.  

Hoitotyön yhteenvedossa kirjataan nimensä mukaisesti kirjatun jakson keskeiset ydintiedot. 

5.1.2 Komponentit ja luokat 

FinCC –koodisto jakautuu komponentteihin, pääluokkiin sekä alaluokkiin. Komponentteja järjes-

telmässä on 17, pää- ja alaluokkia on toiminto- ja tarveluokituksissa yhteensä yli 500 kappaletta.  

Kaikkien pää- ja alaluokkien listaus on tässä tapauksessa tarpeetonta, mutta niiden kirjoa on syytä 

tarkastella tarkemmin. Oheisessa taulukossa on alkuun lista koodiston komponenteista. Kom-

ponentit ovat työn sisältöalueen kuvauksia ja kirjaamisen kaikista ylin ja samalla abstraktein taso.  

Aktiviteetti Erittäminen 

Selviytyminen Nestetasapaino 

Terveyskäyttäytyminen Hoidon ja jatkohoidon koordinointi 

Lääkehoito Ravitsemus 

Hengitys Verenkierto 

Aineenvaihdunta Turvallisuus 

Päivittäiset toiminnot Psyykkinen tasapaino 

Aisti- ja neurologiset toiminnot Kudoseheys 

Elämänkaari  

 

Pääluokat ovat tarkennuksia komponentteihin, alaluokat ovat sen lisäksi tarkennuksia pääluok-

kiin. Alaluokat löytyvät siis eri pääluokkien alta. Pää- ja alaluokkia käyttämällä voimme siis raken-

teisesti tarkentaa tehtyjä havaintoja ja arvioita sekä toimintoja. Käymme kohta läpi hieman tar-

kennuksia pääluokkien luonteeseen, mutta yksinkertaisena esimerkkinä voidaan antaa seuraavan-

lainen kirjaus: 

Kuvitellaan, että askartelimme asiakkaan kanssa 30 minuuttia. Tällöin käytetään toimintoluokitus-

ta.  

 Valitsemme komponentiksi Aktiviteetin. 

 Valitsemme sitä seuraten pääluokan aktiviteettia edistävän toiminta alta löytyvän alaluo-

kan virikkeiden järjestäminen. Tämän jälkeen voidaan sitä seuraten kirjata vielä vapaana 

tekstinä askartelu 30 min. Asiakas osallistui toimintaan hyvin. 
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Näin siis komponentit, luokat ja vapaa kirjaus toimivat. Seuraavaksi tarkastellaan vielä, mitä luokat 

tavallisemmin sisältävät esimerkkien kautta: 

Tarveluokituksien pääluokat liittyvät puhtaasti komponenttien alaisiin arvioihin ja testeihin. Lisäk-

si ne voivat sisältää tiedon tarpeen arvion, eli tällöin asiakkaan voidaan todeta tarvitsevan lisää 

tietoa ja ymmärrystä vaikkapa terveyskäyttäytymisestä, turvallisuudesta tai kotona tehtävästä 

jumpasta.  

 Esimerkiksi komponentista Päivittäiset toiminnot löydämme pääluokat Itsehoitovajavuus, 

omatoimisuutta tukevan tiedon tarve sekä apuvälineiden tarve. Näistä itsehoitovajavuus si-

sältää vielä alaluokkia, jotka liittyvät muun muassa pukeutumisen, peseytymisen, ruokailun 

ja liikkumisen avun tarpeisiin, eli nimensä mukaisesti päivittäisissä toiminnoissa pärjäämi-

seen. Voimme näiden perään tehdä vielä vapaita kirjauksia esimerkiksi siitä, että asiakas 

tarvitsee peseytymisessä täyden tai osittaisen avun.  

Toimintoluokituksen pääluokat liittyvät seurantaan ja tarkkailuun, avustamiseen, hoidon toteut-

tamiseen, järjestämiseen ja suunnitteluun sekä ohjaukseen.  

 Ensimmäisenä esimerkkinä voimme valita komponentin selviytyminen, josta valitsemme 

pääluokan kommunikaatioon liittyvän tuen ja ohjauksen. Alaluokkaa ei tässä tapauksessa 

ole. Vapaana tekstinä voimme kirjoittaa toteutetun kuvastruktuurien tai kommunikaatio-

tabletin käytön opastuksen. 

 Toisena esimerkkinä voimme ottaa komponentiksi päivittäiset toiminnot, pääluokan oma-

toimisuuden tukeminen alta löytyy alaluokaksi ruokailussa avustaminen. Tähän vapaana 

tekstinä voimme kirjoittaa, että nokkamukilla juontia avustettu pitämällä mukista kiinni.  

Näiden esimerkkien kautta lukija on saanut kiinni FinCC-luokituksen avulla tehtävästä rakenteises-

ta kirjaamisesta. Seuraavaksi tarkastellaan miltä tämä saattaa Mediatrin ympäristössä näyttää. 

 

5.2 Mediatri 

Mediatri tulee olemaan se alusta jossa rakenteista kirjaamista käytetään. Niihin liittyvät käyttökou-

lutukset ovat tulossa erikseen tästä oppaasta: Mediatriin liittyvät koulutukset alkavat syksyllä 2020 

ja sen käyttöön siirrytään vuoden 2021 alussa. Sitä ennen lukijalle on syytä näyttää, miltä tämä 

FinCC-luokitusten verkosto näyttää käytännössä. Nyt kun ymmärrät komponentteja, tarve- ja toi-

mintaluokituksia sekä kirjaamista tukevaa vapaan tekstin käyttöä, voidaan tarkastaa miten nämä 

näkyvät kirjaamisessa Mediatrissa.  

Seuraavan sivun kuva on otettu Mediatrin käyttöoppaasta ja se kuvaa hyvin yllä käsiteltyjä asioita. 

Näemme kuvassa Komponentit sekä tarpeiden ja toimintojen pää- ja alaluokat. Valikoimalla oikeat 

kohdat saamme ne näkyviin alapuolen kirjaukseen, joita voimme täydentää vapaalla tekstillä. Esi-

merkin tapauksessa Komponenttina on hengitys ja alaluokiksi tarkentuivat tarpeen arvioinnin osal-
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ta hengenahdistus ja toimintojen osalta happisaturaation seuranta. Vapaalla tekstillä on tarken-

nettu arviota ja tavoitteita.  

 

Nyt kun lukija sai esimakua rakenteisen kirjaamisen käytänteistä, on lopuksi tarkoitus viedä luoki-

tuksen käyttö ja rakenteinen kirjaaminen Kolpeneen toimintaympäristöön. 
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6 YHDESSÄ & KÄYTÄNNÖSSÄ 
Kuten olemme käytettävästä koodistosta ja kirjaamisen luokittelusta havainneet, sisältää se omat 

haasteensa Kolpeneen työnkuviin liittyvään käytännön kirjaamiseen, mutta myös selkeitä polkuja 

sovellettavaksi. Tässä oppaassa ei voida täysin kattaa kaikkien ammattiryhmien tai asiantuntija-

työntekijöiden kirjauksia, vaan niistä tulisi yhdessä sopia erikseen ammattiryhmä ja työtehtävä-

kohtaisesti. Tarkoituksena nyt on kuitenkin antaa ohjausta ja ajatusta komponenttien sekä pää- ja 

alaluokkien hyödyntämiseen ohjaus-, hoito- ja kuntoutustyössä.  

 

6.1 Fraasit rakenteisen kirjaamisen tukena 

Nykyisellä järjestelmällä tai luokituksella ei kyetä kirjaamaan rakenteisesti kaikkea mitä haluttai-

siin. Kirjauksia voidaan kuitenkin yhtenäistää olennaisimpien vapaiden tekstien osalta fraasiraken-

teilla, eli yhdessä sovituilla lauseilla ja kirjaamistavoilla. Esimerkiksi fysioterapian toteuttamaan 

kuntoutukseen voimme käyttää seuraavanlaista kokonaisuutta (Komponentti on alleviivattu ja 

lihavoitu, alaluokka on lihavoitu, vapaa teksti on normaalia tekstiä): 

 Aktiviteetti. Toiminnallinen kuntoutus. Tehty asiakkaan kanssa tasapainoa ja lihasvoimaa 

kehittävä liikeharjoitus, kesto 30 min. Osallistuminen terapiahetkeen oli hyvää. 

Voimme tarvittaessa vaihtaa kehitettäviä ominaisuuksia tai kestoa, mutta lauserakenne voi pysyä 

samana, jolloin kirjaus on yhtenäisempi ja täten hieman rakenteisempi. Voimme myös lisätä yli-

määräisiä huomioita tämän kirjauksen jälkeen vapaana tekstinä. Muita esimerkkejä voidaan ottaa 

vaikka kuntoutusohjaukseen liittyen: 

 Selviytyminen. Kommunikaatioon liittyvä tukeminen ja ohjaus. Ohjattu vanhemmille ja 

asiakkaalle kuvakansion käyttöä kommunikaation tukena. Ohjattu käyttämään kansiota ar-

jen valintatilanteissa, tunnetilojen kuvailemisessa ja arjen toimintojen suunnittelussa.  

Valitut fraasit ja yhteiset kirjaamisen rakenteet tulisi sopia työryhmäkohtaisesti ja tehtäväkohtai-

sesti niitä käyttävien henkilöiden kesken. Eli siis esimerkiksi kuntoutusohjaajien tulisi keskustella 

vapaan tekstin rakenteista omassa työryhmässään, fysioterapeuttien omassaan jne. Tällöin saam-

me sovituista kirjauksista mahdollisimman olennaisia ja rakenteiltaan loogisia kuvaamaan asiak-

kaan tarpeita ja hänen kanssaan toteutettuja toimintoja. Tästä johtuen tässä oppaassa ei anneta 

tarkempaa ohjeistusta fraasien tekoon. Valmiita fraasikokonaisuuksia pystyy tallentamaan Mediat-

rin järjestelmiin, joka helpottaa niiden käyttöä. 

 

6.2 Ajatuksia tehtäväkohtaiseen rakenteiseen kirjaamiseen.  

Lopuksi tavoitteena on antaa ajatuksia ja kehyksiä erilaisiin tehtäväkohtaisiin kirjauksiin FinCC-

luokitusta soveltaen. Näitä ajatuksia ja ohjeita tullaan vielä kehittämään ja hienosäätämään kun 

opasta viedään tarkempaan käytäntöön. 
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6.2.1 Tarpeen arvioinnin rakenteet 

Tarpeen arvioinnin kirjaaminen on suhteellisen yksinkertaista ja sitä pystytään melko kattavasti 

käyttämään yksilön biopsykososiaalisen kokonaistilanteen ja toimintakyvyn kartoittamiseen. Alla 

käydään läpi eri komponenttien sisältöjä tarkemmin, jotta lukija osaa löytää arviolle sopivan kom-

ponentin ja pääluokan. Tässä oppaassa on korostettu organisaatiolle olennaisimpia luokkia kom-

ponenttien sisällä. 

Aktiviteetti. Fyysiseen toimintaan sekä uni- ja valvetilaan liittyvät osatekijät. Tähän kuuluvat esi-

merkiksi havaitut muutokset aktiivisuudessa tai uneen ja vuorokausirytmiin liittyvät havainnot tai 

tiedon tarpeen arviot. 

Erittäminen. Ruuansulatukseen, virtsateiden toimintaan, verenvuotoon ja muuhun erittämiseen 

liittyvät osatekijät. Arvioita esimerkiksi ummetukseen tai kasteluun liittyen. 

Selviytyminen. Yksilön ja perheen kyky selviytyä terveyteen, sen muutoksiin sekä sosiaaliseen 

kanssakäymiseen liittyvistä tai niistä aiheutuvista ongelmista. Tähän liittyvät kommunikaation on-

gelmat, yksityisyyden tai läheisyyden tarve sekä oppimisen ja muistamisen häiriöt. 

Nestetasapaino. Elimistön nestemäärään liittyvät osatekijät. Juomiskäyttäytymiseen ja turvotuk-

seen liittyvät luokitukset.  

Terveyskäyttäytyminen. Terveyden edistämiseen liittyvät osatekijät. Tähän liittyvät elintapojen, 

kuten päihteiden käytön tai ravintoon ja liikuntaan sekä niihin liittyvän tiedon tarpeeseen kuuluvat 

arviot sekä hoitoon sitoutuminen, kuten itsearviointikyvyn määritys ja hoidosta kieltäytyminen.  

Hoidon ja jatkohoidon koordinointi. Moniammatillisen hoidon ja jatkohoidon sekä tutkimusten tai 

toimenpiteiden koordinointi. Tähän liittyvät asiantuntijapalveluiden tarpeen arvio tai jatkohoitoon 

ja tehtäviin tutkimuksiin liittyvä tiedon tarve. 

Lääkehoito. Lääkkeiden käyttöön ja lääkehoidon toteuttamiseen liittyvät osatekijät. Tähän liittyy 

lääkkeiden käyttöön liittyvien riskien ja lääkkeiden ottoon liittyvän avuntarpeen tai tiedon tarpeen 

arviointia.  

Ravitsemus. Ravinnon ja ravintoaineiden turvaamiseen liittyvät osatekijät. Tähän liittyvät ravitse-

mukselliset muutokset, kuten ruokahaluttomuus sekä syömisen tai nielemisen vaikeudet ja ravit-

semuksen tiedon tarpeen arvio. Arviointiin voi kuulua myös ravinnon rajoittamisen tarpeen arvio 

tai maininta allergiasta. 

Hengitys. Keuhkojen toimintaan liittyvät osatekijät. Tähän liittyvät hengityksen vajavuuteen ja 

haasteeseen liittyvät arviot, kuin myös limaisuus. 

Verenkierto. Eri elinten verenkiertoon liittyvät osatekijät. Verenpaine, happisaturaatio, kuume.  
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Aineenvaihdunta. Endokriiniseen ja immunologiseen järjestelmään liittyvät osatekijät. Hormonaa-

liset ja aineenvaihdunnalliset muutokset, kuten verensokeri, sekä yliherkkyyteen liittyvät havain-

not.  

Turvallisuus. Sairauden ja hoitoympäristön aiheuttamat turvallisuusriskit. Näihin liittyvät kaatu-

mis- ja putoamisriski sekä itsensä ja toisien vahingoittamisen riski.  

Päivittäiset toiminnot. Omatoimisuuteen liittyvät osatekijät. Näihin liittyvät avun tarve arjen toi-

minnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa sekä apuvälineiden tarve.  

Psyykkinen tasapaino. Psyykkisen tasapainon saavuttamiseen liittyvät osatekijät. Tähän liittyvät 

käytökselliset muutokset, kuten mielialan, aggressiivisuuden tai todellisuudentajun muutokset.  

Aisti- ja neurologiset toiminnot. Aisti- ja neurologisiin toimintoihin liittyvät osatekijät. Tähän liitty-

vät kipu, aistien kuten tasapainon, tuntoaistin tai ärsykeherkkyyden/aistiherkkyyden arviot sekä 

neurologiset arviot liittyen esimerkiksi vapinaan tai spastisiteettiin. 

Kudoseheys. Lima- ja sarveiskalvojen sekä ihon ja ihonalaisten kerrosten kuntoon liittyvät osateki-

jät. Tähän liittyvät esimerkiksi haavat, painehaavat, ihottumat ja ihorikot. 

Elämänkaari. Elämän vaiheisiin liittyvät osatekijät. Seksuaalisuuteen ja siihen liittyvän tiedon arvi-

ot. 

6.2.2 Toimintojen rakenteet 

Toimintojen rakenteita on lähdetty tässä oppaassa avaamaan eri tavoin kuin tarpeen arvioita. Seu-

raavaksi avataan erilaisia toimia ja toimintoja ja esittämään, mistä komponenteista siihen liittyviä 

toimintoja voi löytää.  

Fyysinen aktiivisuus, liikunta ja fysioterapia. Tärkeimpänä on Aktiviteetin komponentti, joista 

pääluokkina ovat aktiviteettia edistävä toiminta ja siihen liittyvä ohjaus. Lisäksi voidaan hyödyntää 

päivittäisten toimintojen komponenttia, josta löytyvät omatoimisuuden tukemisen sekä apuväli-

neiden ohjauksen ja järjestämisen pääluokat. Lihasvoiman ja motoriikan testaus sekä kivunhoito 

löytyvät Aisti- ja neurologiset toiminnot komponentista. Hengitykseen liittyvät harjoitteet ja asen-

tohoito löytyvät hengityksen komponentista. 

Kommunikointi, puhe ja asiointi. Tärkein kommunikoinnin komponentti on Selviytyminen. Sieltä 

löytyvät kommunikaatioon liittyvä tukeminen ja ohjaus, tulkkipalvelut sekä sosiaalisen kanssa-

käynnin tukeminen. Muuhun vastaavaan sosiaaliseen asiointiin voidaan hyödyntää myös Päivit-

täisten toimintojen komponenttia ja sieltä omatoimisuuden tukemisen pääluokasta löytyvää asi-

oinnissa avustamista tai päivittäisiin toimintoihin liittyvän ohjauksen pääluokkaa. Näönkäytön oh-

jaus ja aistitoimintojen apuvälineet löytyvät aisti- ja neurologisten toimintojen komponentista. 

Ruokailu ja nesteytys. Ruokailuun, ravintoon ja nesteytykseen liittyvät asiat löytyvät Ravitsemuk-

sen, terveyskäyttäytymisen ja nestetasapainon komponenteista. Ruokailussa avustaminen ja ruo-

kailuun liittyvät apuvälineet voidaan kirjata arjen toimintojen komponentin kautta.  
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Arjen hoito- ja ohjaustoimet. Tärkeimpänä on päivittäisten toimintojen komponentti, josta löytyy 

arjen toimissa avustaminen, johon voidaan lukea myös ohjaustoiminnot ja arkea sujuvoittavat 

apuvälineet. Hoitotoimet löytyvät niille ominaisista komponenteista (verenkierto, hengitys, eri-

tys…). Aktiviteetin komponentista löytyy leikkejä, virikkeitä ja muuta arjen kuntoutusta sekä esi-

merkiksi asentohoitoa, johon voi lukea myös lastojen ja ortoosien käyttöä. Uneen liittyvät toimet 

löytyvät samasta aktiviteetin komponentista, painon ja pituuden kontrollointi sekä letkuruokinta 

Ravitsemuksen komponentista ja juomiseen ja nestetasapainon ylläpitoon ja seurantaan liittyvät 

toimet nestetasapainon komponentista. Lääkeasiat ovat nimensä mukaisesti lääkehoidon kom-

ponentissa. Myös selviytymisen komponettia voidaan hyödyntää, jos asiakas kohtaa muutoksia, 

joita pitää läpikäydä tai johon hän tarvitsee tukea. 

Aistitoiminnot. Aistitoiminnoissa kannattaa hyödyntää Aistien ja neurologisten toimintojen kom-

ponenttia ja sieltä ärsykeherkkyyden huomioinnin ja aistitoimintoihin liittyvien apuvälineiden jär-

jestämiseen ja ohjaamiseen liittyviä pääluokkia. 

Päivä- ja työtoiminta. Päivätoiminnan ja työtoiminnan tärkein komponentti on aktiviteetti, koska 

sieltä löydetään viriketoiminnan, aktiviteetin ohjauksen ja toiminnallisen kuntoutuksen luokat. 

Aktiviteetin alta löytyy myös leikkien alaluokka. Hoito- ja ohjaustoimia on käsitelty aiemmin tässä 

tekstissä. Päivätoimintaan voi liittyä myös selviytymisen alla olevaa Selviytymiseen liittyvää ohjaus-

ta sekä Päivittäisten toimintojen komponentista löytyvää päivittäisten toimintojen ohjausta. 

Psyykkisen terveyden edistäminen. Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta Psyykkisen tasapainon 

komponentti on tärkein, tukena voidaan käyttää Selviytymisen ja Turvallisuuden komponentteja, 

josta löytyy asiakkaan henkisen tuen menetelmiä. 

Muut asiantuntijapalvelut ja kuntoutuksen koordinointi. Yleisesti jatkosuunnitelmien ja kuntou-

tuksen koordinoinnin osalta Hoidon ja jatkohoidon koordinoinnin komponentti on tärkein, vaikka 

sekin jää hieman abstraktiksi.  

Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. Toimenpiteet löytyvät turvallisuuden komponentista. 

 

HUOM. Kuten on jo korostettukin, suurin osa komponenteista ja luokista on hoidollisia ja kytketty lä-

hinnä sairauksiin, sairauden hoitoon tai terveyden edistämiseen. Kolpeneen työntekijät vastaavat kui-

tenkin myös kuntouttavasta arjesta ja arjen ohjauksesta niin kentällä kuin asumisen palveluissakin. 

Ohjausta tehdään siis silloinkin, kun mitään virallista hoidettavaa sairautta ei ole.  

Tällaisessa tilanteessa komponenteissa on lähes poikkeuksetta pääluokka, joka liittyy komponentin 

toiminnon ohjaamiseen, kuten Terveyttä edistävä ohjaus tai Päivittäisiin toimintoihin liittyvä ohjaus. 

Lisäksi joistain komponenteista löytyy myös alaluokkia toiminnan avustamiseen. Näitä luokkia käyttä-

mällä kirjaus saadaan siirrettyä kauemmas hoidollisesta otteesta ja lähemmäs arjen ohjausta kun tarve 

niin vaatii.  
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7 KERTAUS OPITUSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERTAUS 1: MIKÄ MUUTTUU? 

Mikä siis muuttuu verrattuna nykyiseen kirjaamiseen ja järjestelmään? Tässä kertauksenomaisesti muutama 

pääpointti, jotta kokonaisuus hahmotetaan paremmin: 

 Uusi asiakastietojärjestelmä tekee tuloaan ja sen myötä Kantapalveluihin liittyminen. Asiakkaan tiedot 

siis siirtyvät valtakunnalliseen kantaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee muuttaa kirjaamiskäy-

tänteitämme rakenteisempaan muotoon. 

 Koska kirjaamisemme tietosisältö ja otsikointi tulee olla talon sisäisesti sekä valtakunnallisesti mahdolli-

simman yhtenäistä, tulee meidän luoda yhteiset linjaukset kirjaamisessa käytettävästä otsikoinnista. Tä-

tä joudumme olosuhteiden mukaan täydentämään myös fraasiteksteillä. Kirjaaminen siis muuttuu va-

paasta tekstistä tarkemmin luokiteltuun ja otsikoituun.  

 Otamme tueksemme FinCC-koodiston joka ohjaa kirjaamistamme ja antaa paljon valmiita luokkia kir-

jaamiselle. Näitä käytänteitä kehitetään ja hiotaan Mediatrin parissa. 

 Kirjaamisen sisällön ja kieliasun laatu on aina ollut tärkeää, mutta nyt sen merkitys korostuu entisestään 

kun siirrytään rakenteisempaan kirjaukseen ja valtakunnallisten Kantapalveluiden piiriin. 

 

KERTAUS 2: RAKENTEINEN KIRJAAMINEN 

Mitä on rakenteinen kirjaaminen ja miksi sitä käytetään? Ohessa muutama muistettava pääpointti: 

 Rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa potilastietojen kirjaamista yhtenäisesti sovitulla tavalla.  

 Rakenteisen kirjaamisen tavoitteet ovat yhtenäisten talon sisäisten sekä valtakunnallisten kirjaamiskäy-

tänteiden luomisessa. Hyvä rakenteinen kirjaaminen helpottaa tiedon hakemista, koontia ja välittämistä 

asiakirjojen ja asiantuntijoiden välillä sekä lisää kirjausten laatua, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä asiak-

kaalle ja työntekijälle.  

 Määrämuotoinen kirjaaminen on sosiaalihuollon termi asiakastietojen yhtenäisille kirjaamiskäytänteille, 

joka on melko yhtenäinen rakenteisen kirjaamisen pääpiirteiden kanssa.  

 Sekä rakenteinen että määrämuotoinen kirjaaminen koostuu erilaisista koodiston tarjoamista otsikoista 

ja luokituksista, joita täydennetään tarpeen mukaan vapaalla tekstillä. 

 Vapaan tekstin haasteet ovat sen epätasaisessa ja epämääräisessä luonteessa: tietoa on vaikea ja hidas 

yhtenäistää. Tämän lisäksi eri ihmisten ja asiantuntijoiden erilaiset kirjaustottumukset voivat lisätä vää-

rinymmärrysten riskiä ja heikentää kirjausten luettavuutta.  
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KERTAUS 4: HYVÄT KIRJAAMISKÄYTÄNTEET 

 Kirjaamisessa on käytettävä selkeää, ymmärrettävää ja asiallista kieltä. Tämä vaatimus löytyy lainsää-

dännöstämme. Tavoitteena on, että etenkin asiakas mutta myös hänen kuntoutukseensa kuuluvat muut 

asiantuntijat pystyvät ymmärtämään kirjausta ja sen ydinsanomaa.   

 Käytettyjen käsitteiden tulee olla yleisesti tunnettuja ja käytettyjä. Lyhenteissä pätevät samat säännöt. 

 Kantapalveluihin siirrettäessä omien asiakirjojen tarkastelu ja lueskelu helpottuu entisestään, joten kir-
jausten sisällön laadun ja asiallisuuden korostaminen on tärkeää. Kirjausten sanavalinnat vaikuttavat 
paljon asiakkaan kokemukseen ja voivat toimia kuntoutuksen kannalta edistävästi tai sitä vahingoittaen. 

 Tietosuoja ja tietoturva tulee pitää mielessä. 

 Asiakkaan tai hänen etujaan valvovan yksilön osallistaminen kirjaamiseen olisi suotavaa niissä määrin 
kuin mahdollista. 

 Laadukas kirjaaminen on organisaatiolle sekä työntekijälle oikeusturva ja menetelmä tarkastella tuote-

tun palvelun laatua ja saavutettuja tuloksia. 

 Jos kirjaamisen ja kirjattavan toiminnan välinen aika venyy liian pitkäksi, voi kirjaus muuttua epätarkaksi 

tai jopa virheelliseksi. Kirjaaminen voi aluksi olla aikaa vievää, joten siihen tulee varata riittävästi aikaa ja 

malttia. Kirjaamiseen käytetty aika kuitenkin maksaa itsensä takaisin.   

 

KERTAUS 3: LAINSÄÄDÄNTÖ 

Kirjaamisen liittyy useita lakeja, joita tulee noudattaa ja soveltaa jokapäiväisessä kirjaamisessa. Ohessa lakien 

tärkeimmät huomiot 

 Kirjaamisen tulee olla selkeää, ymmärrettävää ja asiallista. 

 Asiakirjoihin tulee merkitä asiakkaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seu-

rannan turvaamiseksi tarpeelliset sekä laajuudeltaan riittävät tiedot. 

 Kirjaukset on tehtävä viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. 

 Sähköisiin kantoihin talletettavissa asiakirjoissa kirjaamisen tulee olla rakenteista ja niissä tulee käyttää 

ennalta hyväksyttyjä koodistojen mukaisia rakenteita ja merkintöjä. 

 Kaikki asiakkaan asioiden kanssa toimivat ovat velvoitettuja kirjaamaan: kirjaamiseen ei ole vähimmäis-

koulutusta. 

VASTAA KYSELYYN! LUETTUASI OPPAAN KUITTAATHAN LUKUSI VASTAAMALLA KYSELYYN: 

https://webropol.com/s/rakenteinen-kirjaaminen 

 

 

https://webropol.com/s/rakenteinen-kirjaaminen
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