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Jakelussa mainitut 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN 
SÄÄDÖSMUUTOSEHDOTUKSIKSI 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksista säädösmuutosehdo-
tuksiksi sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä sekä optikon ja itsenäisenä 
ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämisestä.  
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b §:ssä säädettyä 
sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi.  Ra-
jatun lääkkeenmääräämisen käyttöönotto olisi jatkossa mahdollista kunnallisen terve-
yskeskuksen avovastaanoton yksikön ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen lisäksi 
kunnan järjestämisvastuulle kuuluvissa perusterveydenhuollon avohoidon palveluissa, 
erikoissairaanhoidon avohoidon palveluissa sekä kunnan järjestämisvastuulle kuulu-
vissa sopimuksen perusteella hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa. 
Ehdotettu muutos tukee osaltaan terveydenhuollon työnjakoon liittyviä hallitusohjel-
man reformin tavoitteita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja valinnan-
vapauteen liittyvien uudistusten tavoitteita. 
 
Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttäisi edelleenkin säädetyn lisäkoulutuksen 
suorittamista ja toimintayksikön vastaavan lääkärin kirjallista määräystä. Määräykses-
sä todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä ja mahdolliset lääkkeenmää-
räämiseen liittyvät rajoitukset.   
 
Lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston ase-
tukseen (1088/2010) ehdotetaan eräitä muutoksia, jotka helpottaisivat hakeutumista 
lääkkeenmääräämiskoulutukseen. 
 
Lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 
(1088/2010) ehdotetaan laajennusta sairaanhoitajan käytettävissä olevaan lääkevali-
koimaan.  Lisäykset kohdistuvat pääasiassa niihin lääkkeisiin, joita sairaanhoitaja voi-
si jatkaa lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman perusteella.  
 
Luonnokset säädösmuutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annet-
tuun lakiin, lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneu-
voston asetukseen sekä lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministe-
riön asetukseen ovat luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla alla ole-
vasta linkistä.  
 
Linkki luonnoksiin säädösmuutosehdotuksiksi: http://stm.fi/lausuntopyynnot  

  
Lausunnot kootaan sähköisellä lomakkeella, johon pääsette alla olevasta linkistä. Pyy-
dämme teitä antamaan lausuntonne viimeistään 23.3.2018. Ohjeet lausuntolomak-
keeseen vastaamisesta ja lausunnon palauttamisesta ovat lausuntolomakkeen alussa. 
Pyydämme yhtä lausuntoa kultakin lausunnonantajataholta. Lausunnot ovat julkisia. 
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 Linkki sähköiseen lausuntolomakkeeseen:  
 https://www.webropolsurveys.com/S/D82B395ADACEC468.par  

 
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Eila Mustonen (eila.mustonen@stm.fi, puh: 
02951 63460) ja neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki (marjuk-
ka.vallimiespatomaki@stm.fi, puh: 02951 63373) sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

 
 
 
 
 
  Osastopäällikkö  Markku Tervahauta 
  
 
    
 
 Hallitussihteeri   Eila Mustonen 
 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Valtiovarainministeriö 
 

Fimea 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Valvira 
Kela  
Suomen Kuntaliitto ry 
Espoon sosiaali- ja terveystoimi  
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus  
Kallion peruspalvelukuntayhtymä 
Kouvolan sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut 
Lahden sosiaali- ja terveystoimi 
Oulun sosiaali- ja terveyspalvelut 
Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimi 
Peruspalvelukuntayhtymä Saarikka  
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut 
Turun sosiaali- ja terveyspalvelut 
Vantaan terveys- ja sosiaalipalvelut 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky  
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ky 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky 
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky  
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea  
Lapin sairaanhoitopiirin ky 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky  
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky  
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 
Vaasan sairaanhoitopiirin ky 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky  
 
Lääkäripalveluyritykset ry 
 
KT Kuntatyönantajat  
 
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry 
Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA) 
Pään ja kaulan kirurgia ry:n korva-, nenä- ja kurkkutaudit (ORL)  
Suomen Apteekkariliitto ry 
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry 
Suomen Endokrinologiyhdistys ry 
Suomen Farmakologiyhdistys ry 
Suomen Farmasialiitto ry 
Suomen Gynekologiyhdistys ry 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry 
Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry 
Suomen Infektiolääkärit ry 
Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry 
Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistys ry 
Suomen Kätilöliitto ry 
Suomen Lääkäriliitto ry 
Suomen Optinen Toimiala ry 
Suomen Proviisoriyhdistys ry 
Suomen Rinologiyhdistys - Consociatio Rhinologica Fennica ry  
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 
Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry 
Suomen Suuhygienistiliitto ry 
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 
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Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry 
Tehy ry 
Tehy ry:n Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyysjaosto  
 
Arenen Terveysalan verkosto 
Metropolia (Optometristikoulutus) 
Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto  
Turun ammattikorkeakoulu (Suuhygienistikoulutus) 

 
Helsingin yliopisto 
Itä-Suomen yliopisto  
Oulun yliopisto 
Tampereen yliopisto  
Turun yliopisto 
Åbo Akademi 
 
Allergia- ja astmaliitto ry 
Hengitysliitto ry 
Suomen Diabetesliitto ry 
Suomen Kipu ry  
Suomen Potilasliitto ry 
Suomen Sydänliitto ry 
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry  

 
Helsingin yliopiston apteekki 
Itä-Suomen yliopiston apteekki 
 
Apteekkitavaratukkukauppiaat ry 
Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry 

 
TIEDOKSI Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

Erityisavustaja Hanna-Maija Kause 
Erityisavustaja Riikka Pirkkalainen 
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila 
Erityisavustaja Niina Perälä 
Erityisavustaja Kari Synberg 
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 

 Osastopäällikkö Kirsi Varhila 
 Osastopäällikkö Liisa-Maria Voipio-Pulkki 
 Osastopäällikkö Outi Antila 
 STM/Kirjaamo 

 


