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Diagnoosien merkitseminen 
yleislääkärin työn laadun 
mittarina 



• Tämän päivän aikana on kuultu monta 
yleislääkärin kannalta tärkeää asiaa  

• Mieti, mitkä olisivat olleet vuoden 2016 
Varsinais-Suomen yleislääkäri Kaj Haapasalon 
hoitaman esimerkkipotilaan diagnoosit 

Tehtävä 



Mitä diagnoosi oikeastaan kertoo? 
• Diagnoosi ilmaisee lääketieteellisesti määritetyn taudin 

• Laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä 
tai hammaslääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä 
(diagnoosi) ja siihen liittyvästä hoidosta (Valvira) 

• Potilaan sairauden määrittäminen on yksi lääkärin tärkeimmistä 
tehtävistä ja ohjaa kaikkea potilaan hoitoa.  

• Diagnosointi (taudinmääritys) kuuluu Suomessa lääkäreille. Huom: 
diagnoosiluokituksia voivat kirjaamisessa käyttää muutkin 
ammattiryhmät, kunhan itse taudinmääritys on lääkärin tekemä. 

• Hoitopäätösten tulee aina perustua taudinmääritykseen, joten 
hoitopäätöstä tehtäessä kirjattaan myös diagnoosi, johon päätös 
perustuu.  

• Diagnoosi on kirjattava potilaskertomukseen rakenteisesti.  

 



ICD10- ja ICPC2-luokitukset 
• Lääkärit kirjaavat hoidon syyn aina diagnooseina – ei käyntisyinä – 

Diagnoosi otsikon alle. 

• Diagnoosit kirjataan ICD-10- tai ICPC-2-luokituksella.  

• Jos diagnoosi kirjataan ICPC-koodilla, on sitä mahdollista ja 
suositeltavaa tarkentaa ICD-koodilla (THL) 

• ICD10-luokitusta Suomessa ylläpitää THL ja esimerkiksi 
Terveysportissa olevat ICD-10-tiedot tulevat THL:stä.  

• Luokituksen alkuperäisen englanninkielisen version on julkaissut WHO 
vuonna 2005 nimellä ”International Classification of Disesase and 
Related Health Problems, ICD-10, Vol. 1, 2nd edition,World Health 
Organization 2005”. 



ICPC-luokitus 
• ICPC (International Classification of Primary Care) on Maailman 

perhelääkäreiden järjestön Wonca:n (World Organization of Family 
Doctors) laatima ja ylläpitämä kansainvälinen 
perusterveydenhuollon luokitus.  

• WHO on hyväksynyt ICPC-2:n kansainvälisten luokitustensa 
perheeseen ja perusterveydenhuollossa käytettäväksi  

• ICPC-2:n kansallinen käyttö on mahdollista Kuntaliiton ja Woncan 
solmiman sopimuksen perusteella 

• ICPC-2-luokituksesta ja käytöstä perusterveydenhuollossa on 
saatavilla suomennettu verkkojulkaisu 

• Turussa hoitajat kirjaavat käynnit ICPC-2-luokituksen mukaan, 
lääkärit kirjaavat ICD10-luokituksella 



Kuinka monta diagnoosia kirjataan? 
• Käynnin diagnooseilla viitataan kulloisenkin kontaktin yhteydessä 

hoidettuihin terveysongelmiin  TK:ssa vastaanotolla hoidetaan 
usein montaa terveysongelmaa eli pitää kirjata useampi diagnoosi 

• Sellaisia aiempia diagnooseja, joilla ei ole merkitystä ajankohtaisen 
terveysongelman tutkimisessa, hoidossa tai ennusteessa, tai jotka 
eivät kulloisellakin hetkellä vaikuta potilaan terveydentilaan, ei tule 
merkitä hoitotapahtuman diagnooseiksi (THL, Rakenteisen 
kirjaamisen opas I 2015) 

• Esimerkki: Tyypin I diabetesta sairastava potilas on vastaanotolla 
mahataudin vuoksi. Diagnooseiksi kirjataan mahatauti (A09) ja dm 
(E10.9), koska diabetes täytyy erikseen huomioida 
mahatautipotilaalla ja antaa ohjeet insuliinihoidon suhteen 



Diagnoosien kirjaamisohjeita 
• Tietyt ICD-koodit vaativat lisätietona diagnoosin ulkoisen syyn, tapaturmatyypin tai 

liikuntalaji tiedot.  

• Esimerkiksi S42.0 Solisluun murtuma, W09 Kaatuminen tai putoaminen 
leikkikenttävälineeltä, Y96.2 Tapaturma koulussa tai päiväkodissa 

• Diagnoosin tehnyt lääkäri voi muokata diagnoosin nimeä luokituksessa käytettyä termiä 
täsmällisemmäksi tai paremmin kuvaavaksi, kunhan sen merkitys ei muutu esim. S42.0 
Solisluun murtuma, oikea (lisätty ”oikea”) 

• Diagnoosi voi olla määräaikainen tai pysyväisluonteinen. Esimerkiksi Pegasos muistaa, 
jos diagnoosi on aiemmin kirjattu pysyväksi eli kun se valitaan uudelleen, niin 
tietojärjestelmä olettaa sen olevan pysyvä 

• Diagnoosin päättymistieto kirjataan vain pitkäaikaisdiagnooseille, jokaisessa 
potilastietojärjestelmässä on oma tapansa, miten diagnoosin pysyvyyden saa poistettua 

• Vaikeus liittyy myös siihen, milloin voidaan todeta parantuneeksi esim toistuvasta 
masennuksesta tai syövästä? 

 

 



Miksi on tärkeää kirjata diagnoosit 
rakenteisesti potilastietojärjestelmään 

• Potilaan jatkohoito perustuu sairaskertomuksessa kirjattuihin 
sairauksiin 

• Luotettava diagnoosien kirjaaminen oikeilla koodeilla on perustana 
toiminnan seuraamiselle ja suunnittelulle 

• Mahdollistaa eri toimipisteiden välisen toiminnan ja tuloksellisuuden 
vertailun 

• Mikäli diagnoosikoodit kirjataan epätarkasti, perustuu myös tulevan 
toiminnan valtakunnallinenkin suunnittelu epätarkkaan tietoon  
Täsmällinen ja yhdenmukainen kirjaaminen on ehdoton edellytys 
mm. THL:n rekisterien toimivuudelle ja luotettavuudelle. 

• Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri (AvoHilmo) 
(THL) käyttää ICD-10- ja ICPC-2-luokitusten koodeja 

 



• Turussa on tehty vuosia töitä hyvän vastaanottojen 
diagnoosien kirjaamisprosenttien eteen 

• Työ aloitettiin n. vuonna 2010 ja siitä lähtien diagnoosien 
kirjaamisprosentteja kunkin lääkärin kohdalla on seurattu 
säännöllisesti 

• V. 2012 Suomen Lääkärilehdessä oli juttua Turun 
kirjaamiskäytännöistä 
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/kirjaaminen-toi-
vaativan-tyon-esiin-11127/  

• Välillä kirjaamisprosenttien järjestelmällistä seurantaa on 
yritetty vähentää/harventaa, mutta ilman seurantaa prosentit 
herkästi laskevat 

 

 

 

Diagnoosien kirjaamiskäytännöt 

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/kirjaaminen-toi-vaativan-tyon-esiin-11127/
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/kirjaaminen-toi-vaativan-tyon-esiin-11127/


V. 2016 oli 133296 lääkärin vastaanottokäyntiä, joista 93,42% oli 
 kirjattu diagnoosi.  



• Viime vuonna kirjausprosentti hieman laski, jonka jälkeen 
tutor-lääkärit ja vastaavat lääkärit ovat varmistaneet, että uudet  
lääkärit osaavat tilastoida oikein 

• Tämä on kannattanut ja nyt huhtikuussa 2017 diagnoosi oli 
kirjattu 97,0% vastaanotoista 

•  säännöllinen seuranta on tärkeää, muuten on vaikea 
huomata diagnoosien puuttumista 

• Valtakunnallisella tasolla Turussa on erittäin hyvä 
kirjaamisprosentti 

 



• Pegasos Tietovarasto mahdollistaa kunkin lääkärin hoitamien 
potilaiden diagnoosiprofiilin määrittelyn 

• TOP10-diagnoosit on mahdollista selvittää 
terveysasemakohtaisesti ja lääkärikohtaisesti 

• Tietoa voidaan hyödyntää hoidon laadun mittarina, toiminnan 
suunnittelussa ja lääkäri voi myös itse seurata, millaisia 
potilaita hoitaa 

Mitä Turussa hoidetaan? 



Turun terveysasemat; diagnoosien 
TOP10 



Omat hoitamani potilaat v. 2016: 
diagnoosien TOP10 



• Lääkäri Haapasalon hoitaman esimerkkipotilaan diagnoosit: 

1. Z02.4 Ajoterveystarkastus 

2. M54 Selkäsärky 

3. M17 Polven nivelrikko 

4. F13.1 Rauhoittavien ja unilääkkeiden haitallinen käyttö  

Vastaus 



Lähdemateriaalia: 
• Terveydenhuollon rakenteisen  kirjaamisen opas Osa I; Heikki Virkkunen 

Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
v. 2015 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126020/URN_ISBN_978-952-
302-479-3.pdf?sequence=1  

• Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja; Komulainen 2012 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/70398/URN_ISBN_978-952-
245-511-6.pdf?sequence=1  

• Tautiluokitus ICD-10 (2011) ja ICPC-2 Perusterveydenhuollon 
kansainvälinen luokitus (Kvist ja Savolainen, 2010)..  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126020/URN_ISBN_978-952-302-479-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126020/URN_ISBN_978-952-302-479-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/70398/URN_ISBN_978-952-245-511-6.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/70398/URN_ISBN_978-952-245-511-6.pdf?sequence=1


Kiitos! 
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