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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 

 

1 Yleistä 

 

Sähköinen lääkemääräys 

 

Sähköisestä lääkemääräyksestä säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007, 

jatkossa lääkemääräyslaki). Sähköisellä lääkemääräyksellä tarkoitetaan lääkemääräystä, jonka 

lääkäri, hammaslääkäri tai lääkkeen määräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja laatii ja allekirjoittaa 

sähköisesti siten kuin lääkemääräyslaissa säädetään. 

 

Lain 5 §:n mukaan lääkemääräys on laadittava sähköisesti. Jos sähköinen määrääminen ei ole 

teknisen häiriön vuoksi mahdollista, lääkemääräyksen voi tehdä myös kirjallisesti tai 

puhelinlääkemääräyksenä. Kirjallisen tai puhelinlääkemääräyksen voi tehdä myös apteekin 

pyynnöstä, jos apteekki ei pysty toimittamaan sähköistä lääkemääräystä teknisen häiriön takia. 

Lisäksi lääkemääräyksen voi laatia kirjallisesti tai puhelimitse, jos lääkehoidon tarve on kiireellinen 

eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä 

laatia sähköisesti. Kirjallisessa ja puhelinlääkemääräyksessä on perusteltava, miksi sitä ei ole 

annettu sähköisesti. Pykälän 3 momentissa säädetään asetuksenantovaltuutuksesta, jonka mukaan 

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kirjallisen tai 

puhelinlääkemääräyksen perusteista ja sisällöstä, niillä määrättävistä lääkkeistä ja ulkomailla 

tapahtuvaa ostoa tai ulkomaan matkaa varten annettavasta jäljennöksestä. 

 

Lain 12 §:n 4 momentissa säädetään, että jos lääkemääräys on annettu 5 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun teknisen häiriön takia kirjallisesti tai puhelimitse, apteekin on tallennettava 

lääkemääräys ja siihen liittyvät toimitustiedot reseptikeskukseen lääkemääräystä toimitettaessa tai 

teknisen häiriön estäessä välittömän tallennuksen, niin pian kuin se on mahdollista. 

 

Lakia säätäessä hallituksen esityksessä todettiin, että tavoitteena on parantaa potilas- ja 

lääketurvallisuutta sekä helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Tämä 

toteutettiin perustamalla valtakunnallisesti keskitetty tietotekninen järjestelmä, johon kaikkien 

terveydenhuollon toimintayksiköiden ja apteekkien tulee liittyä. Järjestelmä mahdollistaa sen, että 

lääkemääräys voidaan laatia samalla tavalla kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä ja kaikki 

sähköiset lääkemääräykset voidaan toimittaa jokaisesta apteekista (HE 250/2006 vp). Sittemmin 

lakia muutettiin niin, että velvoite liittyä järjestelmään koskee siirtymäajan jälkeen kaikkia lääkäri- 

ja hammaslääkäripalveluja antavia terveydenhuollon palvelujen antajia, myös itsenäisenä 

ammatinharjoittajana toimivia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä (HE 219/2013 vp). 

 

Lääkemääräyslain 28 §:ssä säädetään sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton 

siirtymäaikasääntelystä. Velvoite laatia lääkemääräykset sähköisesti on tullut voimaan asteittain eri 

toimijoita koskien. Viimeisten toimijoiden osalta velvoite astuu voimaan 1 päivänä tammikuuta 

2017.  Myöskään potilaalla ei ole oikeutta tämän päivän jälkeen saada sähköisen lääkemääräyksen 

sijasta kirjallinen, puhelin- tai telefax-lääkemääräys. Säännökset sähköiselle lääkemääräykselle 

vaihtoehtoisista lääkemääräyksistä tulee kuitenkin säilyttää lääkkeenmääräämisasetuksessa, jos 

teknisen häiriön tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ei ole mahdollista laatia tai toimittaa 

sähköistä lääkemääräystä.  

 

Kansaneläkelaitos on toteuttanut sähköisen lääkemääräyksen pakollisuuden tukemiseksi 

yksityiskäytössä lääkemääräyksiä laativille lääkäreille ja itsenäisille ammatinharjoittajille Kelain-
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nimisen selainpohjaisen sovelluksen. Nämä lääkärit voivat rekisteröityä sovelluksen käyttäjiksi ja 

laatia sillä sähköisiä reseptejä.  

 

Sähköisestä lääkemääräyksestä säädetään paitsi laissa, myös asetuksessa sähköisestä 

lääkemääräyksestä (485/2008). 

 

Lääkkeen määräämisestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1088/2010, 

lääkkeenmääräämisasetus) sovelletaan asetuksen 26 §:n mukaan soveltuvin osin sähköisen 

lääkemääräyksen laatimiseen. Voimassa oleva lääkkeenmääräämisasetus on kirjoitettu kirjallisen 

lääkemääräyksen näkökulmasta ja sähköistä lääkemääräystä koskevia säännöksiä on vain vähän. 

Kun sähköinen lääkemääräys vuoden 2017 alusta tulee tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta 

pääasialliseksi tavaksi laatia lääkemääräys, on perusteltua uudistaa lääkkeenmääräämisasetusta 

siten, että sitä lähtökohtaisesti sovelletaan kaikkeen lääkkeenmääräykseen, tai tehdään selväksi, 

milloin jokin sääntely koskee muuta kuin sähköistä lääkemääräystä. Lääkkeenmääräämisasetukseen 

tehtäisiin siksi useita muutoksia, jotka yhtenäistäisivät ja selkeyttäisivät lainsäädäntöä sekä 

vastaisivat käytännön tarpeisiin.  

 

Asetuksen muut muutostarpeet 

 

Asetuksen kanssa samassa yhteydessä annettaisiin ne asetusmuutokset, joilla ohjataan rationaalista 

lääkehoitoa ja vähennetään lääkehävikkiä. Tätä koskevat muutosehdotukset olivat 

lausuntokierroksella elo-syyskuussa 2016. Asetukseen tehtäisiin lisäksi eräitä muita erityisesti 

lainsäädäntöteknisistä syistä johtuvia muutoksia. 

 

Kokonaisuudessaan asetukseen tehtäisiin siis lukuisia muutoksia, mikä sinänsä puoltaisi kokonaan 

uuden asetuksen antamista. Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuitenkin valmisteilla laki- ja 

asetusmuutokset koskien sairaanhoitajien rajattua lääkkeenmääräämistä. Hanketta valmisteltiin 

sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä (Rajatun lääkkeenmääräämisen 

asiantuntijatyöryhmä, STM114:00/2012), joka 17.12.2015 luovutti loppuraporttinsa ” Työnjakoa 

uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin. Selvitys rajatun lääkkeenmääräämisen 

toteutumisesta ja kehittämisehdotukset” (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 

2015:49). Asiaa jatkovalmistellaan virkatyönä. Sähköisen lääkkeenmääräyksen täysimääräisen 

käyttöönoton ja tavoiteltujen lääkesäästöjen aikataulun takia ei voida odottaa näitä muutoksia.  

Asetukseen tehtäisiin edellisissä osioissa mainittuja kokonaisuuksia koskevat muutokset asetuksen 

osauudistuksena. 

 

2 Yksityiskohtaiset perustelut  

 

2 § Määritelmät  

 

Pykälässä säädetään asetuksessa käytettävien termien määritelmistä.  

9) Huumausainelääke. Kohtaa muutettaisiin siten, että ”varsinaisen huumausaineen” sijasta 

säädettäisiin ”huumausainelääkkeestä”, jolloin määritelmä vastaisi lääkemääräyslain 3 §:n 9 kohdan 

määritelmää. Myös lääkkeenmääräämisasetuksen 1.1.2017 voimaan tulevassa muutetussa 16 §:n 1 

momentissa on jo käytetty termiä ”huumausainelääkkeen lääkemääräys”. Vastaavat päivitykset 

terminologian suhteen tehtäisiin 4 §:n 4 momenttiin ja 20 §:ään. 

 

10) Kirjallinen lääkemääräys. Kohdan sanamuotoa täsmennettäisiin hieman. 
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12) Säilytettävä lääkemääräys. Määritelmä kumottaisiin 21 §:n perusteluissa esitettyjen syiden 

takia. 

 

13) Huumausainelääkemääräys. Huumausainelääkemääräyksellä tarkoitetaan voimassa olevan 

asetuksen mukaan lääkärin tai hammaslääkärin vahvistetulla huumausainelääkemääräyslomakkeella 

antamaa, varsinaisten huumausaineiden apteekista toimittamiseksi tarkoitettua säilytettävää 

lääkemääräystä. Määritelmä kumottaisiin 21 §:n perusteluissa esitettyjen syiden takia. 

Huumausainelääkemääräyksestä säädettäisiin edelleen 20 §:ssä. Kirjallinen 

huumausainelääkemääräys laatiessa se voitaisiin jatkossakin laatia ainoastaan erityisellä 

vahvistetulla huumausainelääkemääräyslomakkeella. 

 

15) Telefax-lääkemääräys. Määritelmä kumottaisiin 14 §:n perusteluissa esitettyjen syiden takia. 

 

19) Lääkemääräyksen uudistaminen. Voimassa olevassa lääkkeenmääräämisasetuksen 19 §:ssä 

säädetään lääkemääräyksen uusimisesta ja 2 §:n 19 kohdassa lääkemääräyksen uusimisen 

määritelmästä. Asetuksen 19 §:n perusteluissa esitettyjen syiden takia ehdotetaan uusimisen 

määritelmän sijasta säädettävän uudistamisen määritelmästä. Lääkemääräyksen uudistamisella 

tarkoitetaan määritelmän mukaan uuden lääkemääräyksen laatimista lääkemääräyslain 3 §:n 4 

kohdassa tarkoitetussa reseptikeskuksessa olevan sähköisen lääkemääräyksen perusteella. 

Määritelmä perustuu lääkemääräyslain 10 §:n 3 momentin sääntelyyn. 

 

4 § Hammaslääkärin oikeus määrätä lääkkeitä. Pykälän 4 momenttiin tehtäisiin 2 §:n 9 kohtaa 

vastaava termimuutos, jossa ”varsinaisen huumausaineen” sijasta säädettäisiin 

”huumausainelääkkeestä”. 

 

5 § Rajattu lääkkeenmäärääminen. Pykälän terminologiaa täsmennettäisiin. Terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, ammattihenkilölaki) 23 b §:ssä säädetään 

sairaanhoitajan rajatusta oikeudesta määrätä lääkkeitä. Asetuksen 5 §:ssä säädetään ”laillistetusta 

sairaanhoitajasta sekä sairaanhoitajana laillistetusta terveydenhoitajasta ja kätilöstä”. Vaikka 

lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

(1089/2010) viitataan myös ”laillistettuun sairaanhoitajan sekä sairaanhoitajana laillistettuun 

terveydenhoitajaan ja kätilöön”, terminologia ei vastaa ammattihenkilölain rajattua lääkkeen 

määräämistä koskevaa käsitteistöä. Sairaanhoitajana laillistetut terveydenhoitajat ja kätilöt ovat 

laillistettuja sairaanhoitajia. Pykälästä poistettaisiin täten sanamuoto ”sairaanhoitajana laillistettu 

terveydenhoitaja ja kätilö”, ja säädettäisiin ainoastaan sairaanhoitajasta. Vastaava muutos tehtäisiin 

asetuksen 10, 13, 15, 19 ja 25 §:ään sekä liitteisiin 1 ja 4. Muutos ei muuttaisi sääntelyn sisältöä, 

esimerkiksi muuttaisi sitä, ketkä terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat määrätä lääkkeitä, koska 

tästä säädetään ammattihenkilölainsäädännössä. 

 

12 § Kirjallinen lääkemääräys. Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin siten, että kirjallinen 

lääkemääräys voidaan laatia vain lääkemääräyslain 5 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. 

Tämä siis tarkoittaa, että kirjallinen lääkemääräys voidaan laatia erityisesti teknisen häiriön vuoksi 

tai jos lääkehoidon tarve on kiireellinen eikä lääkemääräystä voi olosuhteiden poikkeuksellisuuden 

vuoksi tai muusta erityisestä syystä laatia sähköisesti. Lain perustelujen mukaan 

poikkeusmahdollisuuksia saa käyttää vain jos siihen on erityinen poikkeuksellinen syy. Tällainen 

erityinen syy ei ole se, että esimerkiksi yksityisvastaanottoa pitävä lääkäri tai hammaslääkäri ei ole 

hankkinut sähköisen lääkemääräyksen laatimiseksi tarvittavia laitteistoja ja tietoliikenneyhteyksiä. 

Poikkeuksellisia syitä kirjallisen lääkemääräyksen laatimiseksi voi olla esimerkiksi lääkkeellisten 

kaasujen toimittamiseksi laadittava lääkemääräys. Lääkkeelliset kaasut toimitetaan potilaille 

suoraan maahantuojalta, joilla ei ole yhteyttä reseptikeskukseen. Myös puolustusvoimien 
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toiminnassa voi olla tilanteita, joissa sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ei ole käytännössä 

mahdollista (HE 219/2013 vp s. 35).  

 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että poistettaisiin mahdollisuus laatia lääkemääräys 

kirjoituskoneella. Kirjoituskoneita ei nyky-yhteiskunnassa juuri enää käytetä, joten riittävää on, että 

kirjallisen lääkemääräyksen voi kirjoittaa käsin tai tietojärjestelmää käyttäen. Momentista lisäksi 

poistettaisiin säännös, jonka mukaan uusi lääkemääräys tulee laatia, jos lääkemääräyksen 

toimittamismerkinnöille varatut kohdat ovat täynnä. Koska kirjallinen lääkemääräys laaditaan 

poikkeustilanteita varten, ja lääkemääräyslain 12 §:n 4 momentin mukaan tällaisen 

lääkemääräyksen ja siihen liittyvät toimitustiedot on apteekin tallennettava reseptikeskukseen, ei 

kirjallisessa lääkemääräyslomakkeessa ole enää jatkossa useita toimituksia koskevia kohtia. 

 

13 § Lääkemääräykseen merkittävät tiedot. Pykälän 1 momentissa säädetään tiedoista, joita 

lääkemääräyksessä tulee olla. Momentin listaa täsmennettäisiin ja jaettaisiin kohtiin lukemisen 

helpottamiseksi. Listan on tarkoitus olla yhdenmukainen sähköisen lääkemääräyksen määrittelyjen 

kanssa. Pykälän 1 momentin 8 kohtaan ja 2 momenttiin tehtäisiin muutos, jonka mukaan lääkkeen 

määrääjästä tulee merkitä ammattioikeus, ei oppiarvo. Tämä tieto on oleellisempi erityisesti 

valvonnan kannalta. Pykälän 4 momenttiin tehtaisiin sanamuototäsmennys 5 §:n perusteluissa 

esitetystä syystä.  

 

Pykälän 5 momenttiin tehtäisiin täsmennys, jonka mukaan lääkemääräys tulee varustaa ”Sic” -

merkinnällä myös silloin, kun lääkemääräys muutoin kuin pykälässä säädetyin tavoin poikkeaa 

yleisesti hyväksytystä hoitokäytännöstä. Tällä tavoitellaan sitä, ettei lääkettä toimittavan apteekin 

tule pohtia, onko lääkkeen määrääjä tosiaan tarkoittanut määrätä siten kuin lääkemääräykseen on 

kirjattu, vai onko kyseessä kenties virhe, joka edellyttää yhteyden ottamista lääkkeen määrääjään. 

Samalla tarve yhteydenottoihin apteekin ja lääkkeen määrääjän välillä vähenee. 

 

Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan lääkemääräykseen tulee merkitä lääkkeen käyttötarkoitus, 

jollei sen pois jättämiseen ole perusteltua syytä. Osana lääkekorvaussäästöjä on tarkoitus toteuttaa 

toimenpide, jossa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vaihtokelpoisten 

lääkevalmisteiden määrittelyperusteita koskevaa luetteloa muutettaisiin siten, että epilepsialääkkeet 

määriteltäisiin vaihtokelpoisiksi siten, että vaihto olisi mahdollinen, kun valmisteita käytetään 

muissa käyttöaiheissa kuin epilepsiassa. Jotta apteekeissa ei vaihdettaisi lääkettä silloin, kun on 

kyse epilepsiasta, lisättäisiin 13 §:ään uusi 6 momentti, jossa olisi erityissäännös käyttötarkoituksen 

merkitsemisestä. Lääkkeen määrääjän tulisi aina merkitä lääkkeen käyttötarkoitus, kun on kyse 

epilepsialääkkeestä. Jos kyseessä on epilepsialääke, jota määrätään epilepsian käyttöaiheella, tulee 

lääkkeen määrääjän merkitä myös lääkkeen vaihtokielto.  

 

14 § Telefax-lääkemääräys. Pykälä kumottaisiin. Telefaxin käyttö yhteiskunnassa on vähentynyt 

voimakkaasti. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 5 §:ssä säädetään, että 

poikkeusolosuhteissa tai muuten erityisestä syystä silloin, kun sähköistä lääkemääräystä ei voi 

käyttää, lääkemääräyksen voi tehdä myös kirjallisesti tai puhelinlääkemääräyksenä. Pykälässä ei 

säädetä telefax-lääkemääräyksen käyttömahdollisuudesta. Lain 28 §:ssä lisäksi säädetään, että 

potilaalla ei ole 1 tammikuuta 2017 jälkeen oikeutta saada sähköisen lääkemääräyksen sijasta 

kirjallinen, puhelin- tai telefax-lääkemääräys.  Lääkkeitä ei siis 1.1.2017 jälkeen voi määrätä 

telefaxilla, joten pykälä on tarpeeton. 

 

15 § Puhelinlääkemääräys. Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin siten, että puhelinlääkemääräys 

voidaan laatia vain lääkemääräyslain 5 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi pykälässä 

yksilöitäisiin ne tiedot, jotka lääkkeen määrääjän on apteekille annettava. Tiedot tarvitaan, koska 
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lääkemääräyslain 12 §:n 4 momentin mukaan tällaisen lääkemääräyksen ja siihen liittyvät 

toimitustiedot on apteekin tallennettava reseptikeskukseen. Lisäksi säädettäisiin, että puhelimitse ei 

saisi määrätä lääkevalmistetta, jonka myyntilupaan on liitetty ehto säilytettävästä 

lääkemääräyksestä; Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa olevia 

lääkeaineita, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on varustettu etuliitteellä ZA tai PA; 

huumausainelääkkeitä; tai potilaskohtaisia erityislupavalmisteita. Jatkossakin pkv-lääkkeitä saisi 

määrätä puhelimitse enintään pienimmän pakkauskoon. Lisäksi pykälän 3 momentin sanamuotoa 

täsmennettäisiin tämän asetuksen 5 §:n muutosehdotuksen perusteluissa esitetyistä syistä. 

 

17 § Lääkevaihto. Pykälän voimassaolevan 2 momentin sääntely jaettaisiin useampaan momenttiin. 

Pykälän sanamuodossa huomioitaisiin pääsääntöinen sähköinen tapa määrätä lääkevaihdon kielto. 

Lisäksi sääntelyä täsmennettäisiin 13 §:n perustelujen kohdalla esitetyistä syistä siten, että 

säädettäisiin, että lääkkeen määrääjän on kiellettävä lääkevalmisteen vaihto, jos lääkkeen määrääjä 

määrää epilepsialääkettä (ATC-luokka N03) epilepsian hoitoon. 

 

18 §. Lääkemääräyksen iterointi. Pykälän nimeä muutettaisiin nykymuotoilusta ”lääkemääräyksen 

uudelleen toimittaminen” muotoon ”lääkemääräyksen iterointi”. Pykälän 1 momentissa säädetään, 

että iterointi tarkoittaa määräämistä lääkemääräyksen toimitettavaksi uudelleen. Pykälän nimen 

muutoksella pyritään selkeyteen, koska pykälässä itsessäänkin käytetään termiä iterointi. 

 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, että sen sijaan että iteroituun lääkemääräykseen voidaan 

merkitä uudelleen toimittamisen aikaisin ajankohta määräämällä toimitusten vähimmäisväli tietyllä 

ajanjaksolla edellisestä toimituksesta, säädettäisiin että lääkemääräykseen tulee merkitä aikaisin 

uudelleen toimittamisen ajankohta. Muutoksen tarkoituksena on vähentää epäselvyyttä apteekeissa 

siitä, milloin lääkkeen voi uudelleen toimittaa. Iteroinnin käytön tulisi olla harkittua siten, ettei sillä 

tarpeettomasti estetä joustavaa lääkkeen toimittamista. 

 

Pykälän 3 momentissa säädetään lääkemääräyksistä, joita ei voi iteroida. Tällaisia lääkemääräyksiä 

olisivat jatkossa pro auctore -lääkemääräys, puhelinlääkemääräys ja eurooppalainen lääkemääräys. 

 

19 § Lääkemääräyksen uudistaminen. Pykälässä säädetään lääkemääräyksen uudistamisesta. 

Voimassaolevassa asetuksessa säädetään lääkemääräyksen uusimisesta. Lääkemääräyslaissa 

säädetään uusimisen sijaan uudistamisesta, joten uusimista koskeva sääntely kumottaisiin 

tarpeettomana ja korvattaisiin lääkemääräyksen uudistamisella. Pykälän 1-4 momentit vastaavat 

sisällöltään sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön (485/2008) 

asetuksen 2 §:n sääntelyä. Pykälä kumottaisiin tuosta asetuksesta. Lisäksi 4 momentissa 

säädettäisiin, että kirjallisen lääkemääräyksen, joka sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 

§:n 4 momentin mukaisesti on tallennettu reseptikeskukseen, voi uudistaa. Puhelinlääkemääräystä ei 

voi uudistaa.  Syy eroon on, että puhelinlääkemääräyksen arvioidaan olevan luonteeltaan kirjallista 

lääkemääräystä helpommin väärennettävissä. Lisäksi voimassa olevan sääntelyn mukaisesti 

eurooppalaista lääkemääräystä ei voi uudistaa. Sen sijaan jatkossa iteroidun lääkevalmisteen 

lääkemääräyksen voisi uudistaa. Sairaanhoitaja ei voi jatkossakaan uudistaa lääkemääräystä 

puhelimitse. 

 

20 § Huumausainelääkkeen määrääminen. Pykälän otsikossa ja 1 momentissa säädettäisiin 

”huumausainelääkkeestä” ”varsinaisen huumausaineen” sijaan 2 §:n 9 kohdassa esitettyjen 

perustelujen takia. Lisäksi pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin huomioiden sähköisen 

lääkemääräyksen täysimääräinen käyttöönotto. 
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21 § Säilytettävä lääkemääräys. Säilytettävällä lääkemääräyksellä tarkoitetaan voimassa olevan 2 

§:n 12 kohdan mukaan lääkemääräystä, joka potilaalle lääkettä toimitettaessa jää apteekkiin. 

Voimassa olevan 21 §:n mukaan lääkettä voi määrätä vain erillisellä säilytettävällä 

lääkemääräyksellä, jos lääkevalmisteen myyntilupaan on liitetty ehto säilytettävästä 

lääkemääräyksestä tai lääkevalmisteen sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä lääkeaineista, joita 

saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on varustettu etuliitteellä ZA tai PA. Kun sähköinen 

lääkemääräys tulee vuoden 2017 alussa erityistilanteita lukuun ottamatta tavaksi määrätä lääkkeitä, 

ei apteekissa säilytettävän lääkemääräyksen käsite enää entisellään sovi lääkemääräyslain mukaisiin 

toimintatapoihin. 

 

Lääkkeiden myyntilupia koskeva sääntely perustuu Euroopan unionin oikeuteen. On siis 

mahdollista, että markkinoilla on lääkevalmiste, jonka myyntiluvan ehtona on se, että se määrätään 

säilytettävällä lääkemääräyksellä. Lääkemääräyksiä koskevassa sääntelyssä tulee siis ottaa 

huomioon tällainen tilanne. Selvyyden vuoksi tässä pykälässä säädettäisiin toimintatavasta 

tällaisessa tilanteessa. Pykälässä säädettäisiin, että mikäli lääkevalmisteen myyntilupaan on liitetty 

ehto säilytettävästä lääkemääräyksestä, sovelletaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 

säännöksiä, kuten muutenkin lääkemääräys laatiessa. Lisäksi selvyyden vuoksi säädettäisiin, että 

näin toimittaisiin myös silloin, kun on kyseessä toinen voimassaolevassa sääntelyssä säädetty 

säilytettävän lääkemääräyksen kategoria, eli jos lääkevalmisteen sisältämät pääasialliset vaikuttavat 

aineet on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä 

lääkeaineista, joita saa toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka on varustettu etuliitteellä ZA ja PA. 

Kun poikkeuksellisessa tilanteessa laaditaan kirjallinen lääkemääräys, tulee se laatia 

Kansaneläkelaitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lääkemääräyslomakkeelle, kuten nytkin.  

 

Fimean uusittavaan lääkkeiden toimittamismääräykseen on tarkoitus tehdä täsmennys, jonka 

mukaan kirjallinen lääkemääräys tulee säilyttää apteekissa. Tätä säännöstä noudatettaisiin siis myös 

21 §:n kattamien lääkkeiden osalta. Tarkoitus on, että apteekin velvoite säilyttää 21 §:ssä 

säädettyjen lääkevalmisteiden kirjallinen lääkemääräys koskee jatkossakin myös  pro auctore- 

lääkemääräyksiä.  

 

Kuten nytkin, eurooppalaisella lääkemääräyksellä ei voisi määrätä 21 §:ssä säädettyä 

lääkevalmistetta. Myöskään puhelinlääkemääräyksellä ei jatkossakaan saisi määrätä tällaista 

lääkevalmistetta, mutta asiasta säädettäisiin 15 §:ssä. Sen sijaan jatkossa tällaisen lääkevalmisteen 

voisi uudistaa tai iteroida.  

 

22 § Alkoholin ja alkoholipitoisen lääkkeen määrääminen. Pykälän 1 momentista kumottaisiin 

voimassa oleva 2 kohta, jonka mukaan lääkäri saa määrätä etanolia (96 %) ja lievästi denaturoitua 

etanolia säilytettävällä pro auctore -lääkemääräyksellä ammattinsa harjoittamiseksi lääkinnälliseen 

ja lääketieteelliseen tarkoitukseen sillä rajoituksella, että muuta lääkettä ei saa määrätä samalla 

lääkemääräyksellä. Näin ei edelleenkään voi jatkossa tehdä, mutta sääntely on vuoden 2017 alusta 

voimaan tulevien laki- ja lomakemuutosten jälkeen tarpeeton. Voimassa oleva momentin 1 kohta 

jaettaisiin kolmeksi erilliseksi kohdaksi selvyyden vuoksi. 

 

23 § Erityislupavalmisteen määrääminen. Pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin siten, että siinä 

todettaisiin säädettävän potilaskohtaisesta erityislupavalmisteesta. 

 

24 § Potilasasiakirjoihin tehtävät merkinnät ja erillinen kirjanpito. Pykälän 1 momentissa säädetään 

tiedoista, jotka lääkkeen määrääjän tulee merkitä potilasasiakirjoihin. Huomioiden 10 §:n 8 

momentin sääntely siitä, että lääkärin tulee perustella, miksi hän ei määrännyt edullisinta, 
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vertailukelpoista ja vaihtoehtoista biologista valmistetta (viitevalmistetta tai sen biosimilaaria), 

lisättäisiin tähän momenttiin viittaus velvoitteesta merkitä tällainen tieto. 

 

25 § Potilasturvallisuuden varmistaminen. Pykälän 2 ja 3 momentin sanamuotoa täsmennettäisiin 5 

§:n muutosehdotuksen perusteluissa esitetyistä syistä. 

 

26 § Sähköinen lääkemääräys. Pykälässä säädettäisiin, että sähköinen lääkemääräys laadittaessa 

tulee noudattaa lääkemääräyslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Viite on informatiivinen. 

 

Liitteet 1 ja 4. Liitteiden sanamuotoa täsmennettäisiin 5 §:n muutosehdotuksen perusteluissa 

esitetyistä syistä. Liitteiden sääntely koskien lääkkeitä, joita sairaanhoitaja voi määrätä sekä 

rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden antamisessa käytettävän määräyksen kaavasta ei muuttuisi 

vaan liitteet annettaisiin uudestaan sääntelyteknisistä syistä. Näiden liitteiden sisältöä arvioidaan 

erikseen sosiaali- ja terveysministeriössä osana sairaanhoitajien rajattua lääkkeenmääräystä 

koskevaa valmistelua. 

 

3 Esityksen vaikutukset  

 

Asetukseen ehdotettavat muutokset, jotka koskevat sähköisen lääkemääräyksen täysimääräistä 

käyttöönottoa, johtuvat aiemmin toteutetuista lakimuutoksista eikä niillä arvioida olevan 

merkittäviä itsenäisiä vaikutuksia. Sähköiseen lääkemääräyksen täysimääräisellä käyttöönotolla 

itsessään on vaikutuksia, joita on kuvattu hallituksen esityksessä HE 219/2013 vp. Tämän asetuksen 

sääntely täsmentää lääkemääräyslain ja ammattihenkilölain sääntelyä. 

 

Kansaneläkelaitos vahvistaa lomakkeen, jota käytetään kirjallista lääkemääräystä laadittaessa. 

Kansaneläkelaitos arvioi, miten lomake tulee mahdollisesti päivittää vastaamaan asetusmuutoksia. 

 

Niitä vaikutuksia, jotka johtuvat rationaalisen lääkkeenmääräämisen edistämisestä ja lääkehävikin 

vähentämisestä, on arvioitu erikseen niitä koskevien muutosehdotusten ollessa lausunnolla. 

 

4 Asian valmistelu  

 

Asetus on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Kansaneläkelaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen kanssa sähköisen lääkkeen määräämisen aiheuttamien muutosten osalta.  

 

Se osuus ehdotetuista muutoksista, joka koskee rationaalista lääkkeen määräämistä, oli lausunnoilla 

yhtä aikaa lääkekorvaussäästöjä koskevien ehdotusten kanssa elo-syyskuussa 2016.  

 

5 Voimaantulo  

 

Asetus on tarkoitettu tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Lisäksi asetuksen 

siirtymäsäännöksen mukaan ennen tämän asetuksen voimaan tuloa laadittuihin lääkemääräyksiin 

sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Jos tällainen 

lääkemääräys uudistetaan, noudatetaan uudistettavaan lääkemääräykseen tämän asetuksen 

säännöksiä. Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa laadittua telefax-lääkemääräystä tai kirjallista 

lääkemääräystä, jota ei ole sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n 4 momentin 

mukaisesti tallennettu reseptikeskukseen, ei saa uusia tai uudistaa. 
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Säännöksessä ei ole mainittu erikseen puhelinlääkemääräystä, koska voimassa olevan sääntelynkään 

mukaan puhelinlääkemääräyksiä ei voi uusia.  

 

 


