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LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ ANNETUN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN 
ASETUKSEN MUUTTAMINEN 
 
 
 
1 Johdanto 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994, jäljempänä ammattihenkilölaki) 23 b 
§:ssä on säädetty sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä.  Sairaanhoitajalla, jolla on 
riittävä käytännön kokemus ja joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettävän 
lisäkoulutuksen, on säännöksessä mainituin edellytyksin rajattu oikeus määrätä lääkkeitä.  
Sairaanhoitajalla on rajattu oikeus määrätä lääkkeitä hoitamalleen potilaalle, kun kyseessä on 
ennalta ehkäisevä hoito tai lääkityksen jatkaminen, kun lääkäri on tehnyt taudin määrityksen tai kun 
lääkitys perustuu sairaanhoitajan toteamaan hoidon tarpeeseen.   
 
Rajattu lääkkeenmäärääminen edellyttää vastaavan lääkärin kirjallista määräystä siinä 
terveyskeskuksessa tai sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, johon sairaanhoitaja on 
palvelussuhteessa.  Lisäkoulutuksesta on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 
(1089/2010, jäljempänä koulutusasetus).  
 
Ammattihenkilölain 23 d §:n mukaan optikolla ja itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivalla 
suuhygienistillä on oikeus hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä (pro auctore -
lääkemääräys). Laillistetulla optikolla ja laillistetulla suuhygienistillä tulee olla tarvittava 
ammattitaito ja osaaminen.  Koulutusasetuksessa annetaan tarkemmat säännökset optikon ja 
suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämisen edellyttämästä lisäkoulutuksesta. 
 
Tieto sairaanhoitajan, optikon ja suuhygienistin oikeudesta määrätä lääkkeitä merkitään Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
keskusrekisteriin. Rekisterissä oli tammikuussa 2018 yhteensä 339 laillistettua sairaanhoitajaa, 
joilla on oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen, sekä 538 laillistettua optikkoa ja kuusi laillistettua 
suuhygienistiä, joilla on oikeus määrätä lääkkeitä vastaanottotoimintaansa varten. 
 
Voimassa olevan lain mukaan sairaanhoitajan oikeus rajattuun lääkkeenmääräämiseen rajoittuu 
kunnalliseen terveyskeskukseen ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystykseen.  Hallituksen esitys 
ammattihenkilölain 23 b §:n muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätkaudella 2018.  
Sairaanhoitajan oikeutta rajattuun lääkkeenmääräämiseen ehdotetaan laajennettavaksi kunnan tai 
kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluviin perusterveydenhuollon muihin avohoidon ja 
erikoissairaanhoidon avohoidon palveluihin sekä sopimuksen perusteella hankittaviin 
terveydenhuollon avohoidon palveluihin.  Koulutusasetukseen ehdotetaan muutoksia siten, että 
lääkkeenmääräämiskoulutukseen pääsyvaatimuksia joustavoitetaan ja mahdollistetaan aikaisempien 
samantasoisten opintojen hyväksilukeminen nykyistä laajemmin.  
 
Ammattihenkilölain 23 b §:n 3 momentin nojalla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarkemmat säännökset lääkkeistä ja tautitiloista, 
joita sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen voi koskea.  Ammattihenkilölain 23 d §:n 2 
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momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan potilasturvallisuuden 
varmistamiseksi tarkemmat säännökset lääkkeistä, joita optikko tai suuhygienisti voi määrätä.  
 
Lääkkeen määräämisestä annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1088/2010, jäljempänä 
lääkkeenmääräämisasetus) ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaanhoitaja voisi määrätä 
lääkettä sen kauppanimellä. Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevaa lääkevalikoimaa 
ehdotetaan laajennettavaksi.  Lisäksi ehdotetaan eräitä lisäyksiä optikoiden ja suuhygienistien 
vastaanottotoimintaansa varten määrättävissä olevien lääkkeiden valikoimaan. 
 
 
 
2 Nykytila 
 
Rajatun lääkkeenmääräämisen edellytyksenä on ammattihenkilölain 23 b §:n 2 momentin mukaan 
kirjallinen määräys, jonka antaa vastaava lääkäri siinä terveyskeskuksessa, johon sairaanhoitaja on 
palvelussuhteessa. Määräyksessä todetaan ne lääkkeet, joita sairaanhoitaja saa määrätä sekä 
mahdolliset lääkkeiden määräämiseen liittyvät rajoitukset. Kun sairaanhoitopiiri hoitaa alueensa 
terveyskeskuksen päivystyspalvelut, määräyksen antaa sairaanhoitopiirin johtava lääkäri, jos 
sairaanhoitaja on sairaanhoitopiirin palveluksessa.  
 
Toimintayksiköt päättävät rajatun lääkkeenmääräämisen käyttöön ottamisesta toimintatapojensa ja 
väestön palvelutarpeen pohjalta. Toimintayksiköiden tulee tukea rajattua lääkkeenmääräämistä 
kansallisiin suosituksiin perustuvilla hoito-ohjeilla ja lääkärin konsultointimahdollisuudella. 
Toimintayksiköiden on myös seurattava lääkemääräysten asianmukaisuutta.   
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto antaa lääkkeen määräämiseen oikeutetulle 
sairaanhoitajalle, suuhygienistille ja optikolle yksilöintitunnuksen, jota tämän tulee käyttää 
laatiessaan lääkemääräyksiä. 
 
Lääkkeenmääräämisasetuksessa on säädetty perusteista, joita tulee ottaa huomioon lääkettä 
määrättäessä, sekä lääkemääräyksen sisällöstä ja muodosta.  Asetuksen 5 §:n 1 momentissa on 
säädetty rajatusta lääkkenmääräämisestä. Sen mukaan laillistettu sairaanhoitaja sekä sairaanhoitajan 
laillistettu terveydenhoitaja ja kätilö, joka on saanut ammattihenkilölain 23 b §:n mukaisen 
kirjallisen määräyksen, on oikeutettu määräämään lääkkeitä apteekista toimitettavaksi saamansa 
kirjallisen määräyksen mukaan. Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat lääkkeet, tautitilat ja 
lääkkeenmääräämisen rajaukset on määritelty asetuksen liitteessä 1.  
 
Lääkkeenmääräämisasetuksen 25 §:n 3 momentin mukaan sairaanhoitajan on lääkettä määrätessään 
noudatettava potilaan kirjallista hoitosuunnitelmaa ja terveydenhuollon toimintayksikön kansallisiin 
hoitosuosituksiin perustuvia ohjeita. Pitkäaikaissairautta sairastavan potilaan lääkehoidossa 
noudatetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaista potilaan hoitoa 
varten laadittua suunnitelmaa, josta ilmenee hoidon, mukaan lukien lääkehoidon, järjestäminen ja 
toteuttamisaikataulu.  
 
Lääkkeenmääräämisasetuksen 5 §:n 2 momentin mukaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö 
määräävät lääkkeitä vaikuttavan aiheen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella (niin sanottu 
geneerinen lääkemääräys). 
 
Sairaanhoitajan aloitettavat ja jatkettavat lääkkeet sekä niihin liittyvät tautitilat ja 
lääkkeenmääräämisen rajaukset on lueteltu lääkkeenmääräämisasetuksen liitteessä 1. 
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Sairaanhoitajan aloitettavia lääkkeitä ovat esimerkiksi liitteen mukaiset influenssa-, hepatiitti- ja 
vesirokkorokotteet, nieluviljelyllä varmennetun nielutulehduksen hoitoon tarvittavat lääkkeet, 
silmän sidekalvon tulehduksen hoitoon tarvittavat lääkkeet sekä itsehoitolääkkeet. 
 
Sairaanhoitajan jatkettavia lääkkeitä ovat lääkkeenmääräämisasetuksen liitteessä 1 luetellun 
mukaiset verenpainetaudin, tyypin 2 diabeteksen ja astman hoitoon tarkoitetut lääkkeet, astman 
hoitoon tarkoitetut lääkkeet sekä itsehoitolääkkeet. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
sairaanhoitaja ei saa aloittaa eikä jatkaa lääkkeitä alle 12-vuotiaalle lapselle.  Sairaanhoitaja ei saa 
aloittaa antibiootteja miehen tai raskaana olevan naisen virtsatietulehduksen hoitoon. Sairaanhoitaja 
ei saa jatkaa statiineja (kolesterolilääke) perinnöllistä dyslipidemiaa (rasva-aineenvaihdunnan 
häiriö) sairastaville, varfariinia (verenohennus- eli antikoagulaatiolääke) tekoläppäpotilaille eikä 
aloittaa tai jatkaa hormonaalisia ehkäisyvalmisteita 35-vuotiaalle tai sitä vanhemmalle naiselle.   
 
Optikko saa määrätä pro auctore -lääkemääräyksellä apteekista vastaanottotoiminnassaan 
tarvitsemiaan asetuksen liitteessä 2 mainittuja lääkkeitä. Nämä lääkkeet ovat 
oksibuprokaiinihydrokloridi silmän etupinnan puudutukseen ja lyhytvaikutteiset mydriaatit 
mustuaisen laajentamiseen. Optikolla ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä suoraan potilaalle. 
 
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti saa määrätä pro auctore -lääkemääräyksellä 
apteekista vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan,  lääkkeenmääräämisasetuksen liitteessä 3 
mainittuja lääkkeitä. Nämä lääkkeet ovat lidokaiini suun limakalvojen pintapuudutukseen, 
lidokaiini-prilokaiini geeli ientaskujen paikallispuudutukseen sekä olafluuri ja natriumfluoridi 
hampaiden fluoraukseen. Suuhygienistillä ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä suoraan potilaalle. 
 
Kanta-palveluihin kuuluvassa lääketietokannassa otettiin syksyllä 2016 käyttöön rajattuun 
lääkkeenmääräämiseen liittyvät tiedot.  Lääketietokannassa on pakkaustasolla tieto siitä, onko 
lääkevalmiste sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä. Lääketietokanta mahdollistaa 
automaattisen ohjelmallisen tarkastuksen siitä, sisältyykö sairaanhoitajan määräämä lääke 
lääkkeenmääräämisasetuksen liitteeseen 1.  
 
Valvira ja aluehallintovirastot valvovat lääkkeenmääräämisen asianmukaisuutta muun muassa 
Kelasta ja apteekeilta saamiensa ilmoitusten perusteella.  Valvira ja aluehallintovirastot antavat 
valvonta-asioissa tarvittaessa lääkettä määrääville terveydenhuollon ammattihenkilöille 
hallinnollista ohjausta. Valvira antaa tarvittaessa terveydenhuollon toimintayksiköille neuvontaa ja 
ohjausta lääkkeenmääräämisasetuksen noudattamisessa ja omavalvonnan toteuttamisessa sekä 
keskustelee asiasta kouluttajatahojen kanssa.  
 
 
2.2 Nykytilan arviointi 
 
Lääkkeenmääräämisasetuksen 5 §:n 2 momentin mukaan sairaanhoitajan rajattu 
lääkkeenmäärääminen tapahtuu vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon perusteella.  
Sairaanhoitajalla ei ole oikeutta määrätä lääkkeitä kauppanimellä. Lääkkeenmääräämisoikeuden 
rajoittuminen tähän niin sanottuun geneeriseen lääkkeenmääräämiseen on koettu epäkohdaksi. 
  
Geneeriseen määräämiseen liittyy eräitä ongelmia. Yhdistelmävalmisteiden, kuten esimerkiksi 
hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden geneerinen määrääminen ei ole mahdollista.  Lääkkeiden ATC 
-luokituksessa lääkkeet jaetaan ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään ne 
vaikuttavat sekä niiden kemiallisten, farmakologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien perusteella.   
Geneerinen määrääminen perustuu valmisteen ATC-luokkaan, lääkemuotoon ja vahvuuteen.  
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Yhdistelmävalmisteiden ATC-koodit ja vahvuudet eivät yksilöi riittävän tarkalla tasolla 
yhdistelmävalmisteiden vaikuttavia aineita ja niiden vahvuuksia, minkä vuoksi 
yhdistelmävalmisteita ei voida määrätä vaikuttavalla aineella. Jotta sairaanhoitaja voisi määrätä 
asetuksen liitteen 1 mukaisia lääkkeitä, tulisi sairaanhoitajalla olla mahdollisuus määrätä lääkkeitä 
kauppanimellä.  
 
Sairaanhoitajilla on oikeus määrätä itsehoitolääkkeitä mutta ei näiden valmisteiden 
reseptilääkepakkauksia.  Muutosehdotuksen mukaan sairaanhoitaja voisi määrätä allergialääkkeitä 
ja kipulääkkeitä, joista on sekä itsehoito- että reseptilääkepakkauksia. Geneerisesti määrättäessä on 
vaikeata erottaa saman valmisteen itsehoito- ja reseptilääkepakkauksia toisistaan sekä valvoa ja 
seurata sitä, ettei sairaanhoitaja määrää itsehoitolääkkeiden reseptilääkepakkauksia. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2013 asettama asiantuntijatyöryhmä selvitti sairaanhoitajan 
rajattua lääkkeenmääräämistä sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan 
suuhygienistin pro auctore -lääkkeenmääräämistä ja arvioi niihin liittyviä kehittämistarpeita 
(Työnjakoa uudistamalla nopeammin hoitoon ja joustavuutta palveluihin. Sosiaali- ja 
terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:49).  Asiantuntijatyöryhmä arvioi, että 
kansansairauksien, kuten diabeteksen, verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin, hoidossa yleisesti 
käytössä olevat lääkkeet eivät ole riittävässä laajuudessa sairaanhoitajan jatkettavissa, vaikka ne 
sisältyvät lääkärin tekemään hoitosuunnitelmaan. Sairaanhoitajan jatkettavissa olevat lääkeaineet 
verenpainetaudin hoidossa eivät myöskään vastaa kaikilta osin Käypä hoito -suosituksia. Paljon 
käytössä olevat angiotensiini II-reseptorin salpaajat, kalsiumkanavan salpaajat, 
verenpainelääkkeiden erilaiset yhdistelmävalmisteet ja orgaaniset nitraatit eivät ole tällä hetkellä 
sairaanhoitajan jatkettavissa. Sairaanhoitajan jatkettavissa oleva lääkevalikoima diabeteksen 
hoidossa arvioitiin myös kapeaksi. Esimerkiksi turvallisemmat gliptiinit eivät ole sairaanhoitajan 
jatkettavissa. Myöskään astman lääkehoidossa käytettävät inhaloitavan glukokortikoidin ja beeta-2-
agonistien yhdistelmävalmisteet eivät ole sairaanhoitajan jatkettavissa. 
 
Sairaanhoitajan määrättävissä oleva antibioottivalikoima arvioitiin pieneksi ja lääkkeiden 
aloitusindikaatiot liian rajatuiksi. Samoin yleisesti allergian hoidossa käytettäviä nenän limakalvolle 
annosteltavia kortikosteroideja ja suun kautta otettavia antihistamiineja on rajattu pois 
sairaanhoitajan lääkevalikoimasta.  
 
Asiantuntijatyöryhmän selvitykseen sisältyi työryhmän kolmen lääkärijäsenen suorittama 
sairaanhoitajien lääkemääräysten auditointi .  Auditointi kohdistui kolmessa yhteispäivystyksessä 
yhden viikon aikana toteutuneisiin potilaskäynteihin sairaanhoitajan vastaanotolla. Auditoinnin 
mukaan sairaanhoitajien tekemät kliiniset tutkimukset, heidän pyytämänsä lisätutkimukset ja niiden 
tulkinta olivat asianmukaisia.  Myös sairaanhoitajien tekemät diagnoosit, erotusdiagnostiset 
vaihtoehdot ja heidän laatimansa hoitosuunnitelmat katsottiin asianmukaisiksi. Valitun   
lääkkeen todettiin olleen tehokas, sairaanhoitajat olivat määritelleet annostukset ja lääkityksen 
keston asianmukaisesti sekä huomioineet lääkkeiden yhteisvaikutukset oikein. Auditoinnissa ei 
havaittu lääkityspoikkeamia. 
 
Asiantuntijatyöryhmän raportissa on kuvattu Kelan havaitsemia poikkeamia sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämisessä.  Poikkeamat ovat liittyneet sairaanhoitajien lääkemääräyksiin sellaisista 
lääkkeistä, joita eivät kuulu sairaanhoitajan määrättävissä oleviin lääkkeisiin, joita sairaanhoitaja on 
määrännyt asetuksessa määritellyn tautitilan tai muun rajauksen vastaisesti tai joita sairaanhoitaja 
voi määrätä vain itsehoitopakkauksina.  Viimeksi mainittuihin kuuluvat esimerkiksi kipulääkkeet ja 
allergialääkkeet. Poikkeamia on esiintynyt myös yhdistelmävalmisteissa, joiden sisältämistä 
lääkeaineista vain toinen kuuluu sairaanhoitajan määrättävissä oleviin lääkeaineisiin. Tällaisia 
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yhdistelmävalmisteita käytetään esimerkiksi astman hoitoon ja raskauden ehkäisyyn.  Osa Kelan 
havaitsemista poikkeamista on liittynyt apteekeissa tapahtuneisiin virheisiin esimerkiksi niin, että 
lääkkeenmäärääjäksi oli merkitty sairaanhoitaja vaikka lääkkeen tosiasiassa oli määrännyt lääkäri.  
Apteekista oli myös toimitettu sairaanhoitajan määräämien itsehoitolääkkeiden tilalle vastaavia 
reseptilääkkeitä, jotka apteekki oli lääkevaihdon periaatteiden mukaan vaihtanut edullisempiin 
vaihtokelpoisiin korvattaviin reseptilääkkeisiin.  Kyse on siitä, että myynnissä on samaa vaikuttavaa 
ainetta sisältäviä lääkkeitä, joiden pakkauskoko on sama, mutta erona on se, toinen pakkaus on 
itsehoitolääke ja toinen edullisempi, Kela-korvattava reseptilääke. 
 
 
3 Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
Lääkkeenmääräämisasetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaanhoitaja olisi oikeutettu 
tekemään lääkemääräyksen geneerisen määräyksen ohella myös kauppanimellä eli lääkkeen 
valmistajan tai markkinoijan lääkkeelle antamalla nimellä. Kauppanimellä määräämisen 
mahdollistaminen yhtenäistäisi lääkärin ja sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskäytäntöjä sekä 
helpottaisi apteekkien työtä sairaanhoitajan lääkemääräysten oikeellisuuden varmistamisessa.  
 
Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevaa lääkevalikoimaa ehdotetaan laajennettavaksi 
vastaamaan paremmin sairaanhoitajan vastaanotolle ohjattavien potilasryhmien hoidossa yleisesti 
käytössä olevaa lääkehoitoa. Laajentamalla sairaanhoitajan määrättävissä olevien lääkkeiden 
valikoimaa nopeutettaisiin potilaiden hoitoon pääsyä ja hoidon aloittamista sekä mahdollistettaisiin 
toiminnan aiempaa joustavampi ja sujuvampi järjestäminen toimintayksiköissä.  
 
Muutosehdotusten tarkoituksena on parantaa hoidon sujuvuutta sekä osaamisen ja resurssien 
tarkoituksenmukaista käyttöä. Ehdotetut muutokset ovat osa sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan 
kehittämistä moniammatillisissa avohoidon palveluissa.  Muutosehdotukset palvelevat  laajemmin  
hoidon kokonaisuuden, hoitopolkujen, moniammatillisen yhteistyön sekä potilaan omahoidon 
kehittämistä.  
 
Optikkojen ja suuhygienistien työn sujuvoittamiseksi ehdotetaan eräitä lisäyksiä asetuksen liitteisiin  
2 ja 3.   
  
Liitteeseen 1 ehdotetaan tehtäväksi vaadittavat tarkennukset lääkkeiden ATC -luokitukseen  
jotta sairaanhoitajan määrättävissä olevat lääkkeet voidaan viedä lääketietokantaan.   
 
4 Ehdotuksen vaikutukset 
 
 
4.1 Taloudelliset vaikutukset  
 
Lääkkeenmääräämistä koskevaan asetukseen ehdotettavien muutosten arvioidaan tuovan  
kustannussäästöjä, jotka johtuvat potilaiden hoitoprosessin sujuvoitumisesta.   
Lääkekorvauskustannukset saattavat kasvaa, kun lääkkeitä määräävien ammattihenkilöiden 
lukumäärä kasvaa ja hoitoon pääsee nopeammin. Asetuksen liitteeseen 1 ehdotettujen muutosten ei 
sitä vastoin arvioida lisäävän lääkekorvauskustannuksia.  
 
Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä ovat luodut hillitsemään lääkehoidon kokonaiskustannuksia.  
Kauppanimellä määräämisen mahdollistamisen ei arvioida vaikuttavan apteekkien lääkevaihtoon. 
Apteekit voivat lääkkeenmääräämisasetuksen 17 §:n mukaisesti vaihtaa sairaanhoitajan 
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kauppanimellä määräämän lääkkeen samalla tavalla kuin lääkärin kauppanimellä määräämän 
lääkkeen. Sairaanhoitajan jatkettaviin lääkkeisiin ehdotetuista lääkkeistä ainoastaan gliptiineille ei 
ole tällä hetkellä vaihtokelpoista valmistetta.  Sellaisen tultua markkinoille apteekki tekisi 
lääkevaihdon  vastaavaan edullisempaan vaihtoehtoon kuten muissakin sairaanhoitajan 
määräämissä lääkkeissä.  
 
Pitkäaikaissairauksissa sairaanhoitaja jatkaa lääkärin aloittamaa lääkehoitoa niillä lääkkeillä, jotka 
lääkäri on arvioinut tarkoituksenmukaisiksi ja kustannustehokkaiksi potilaan pitkäaikaissairauden 
hoidossa. Koska sairaanhoitaja ei voi jatkaa lääkemääräyksiä potilasta tapaamatta pelkästään 
sähköisesti tai puhelimitse, potilaan lääkityksen kokonaisarviointi tapahtuu sairaanhoitajan 
vastaanotolla kliiniseen tutkimukseen ja laboratoriokokeisiin perustuen. Mikäli sairaanhoitaja 
arvioi, että potilaan lääkitystä on tarpeen muuttaa, sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä tai ohjaa 
potilaan lääkärin vastaanotolle.  
 
Sairaanhoitajan aloitettaviin lääkkeisiin lisättäviksi ehdotetuista kahdesta antibiootista ja yhden 
antibiootin uudesta käyttöaiheesta ei arvioida syntyvän lisäkustannuksia.  Asiantuntijatyöryhmän 
selvityksen mukaan sairaanhoitajat korostavat potilaan itsehoidon tukemista eivätkä määrää 
antibiootteja epätarkoituksenmukaisesti.   Tarpeellisesta antibioottihoidosta aiheutuvat 
lääkekorvauskustannukset ovat samat riippumatta siitä antaako lääkemääräyksen lääkäri vai 
sairaanhoitaja. Myöskään lisättäviksi ehdotetuista allergialääkkeistä ei arvioida aiheutuvan 
lisäkustannuksia. Sairaanhoitaja tekisi näistä lääkkeistä lääkemääräyksen lääkärin aikaisemmin 
diagnosoiman allergisen nuhan hoitoon, jos potilaan lääkemääräys on vanhentunut. Nämä tilanteet 
kuormittavat terveyskeskuksia etenkin keväisin, kun allergista nuhaa sairastavat potilaat saavat 
voimakkaita oireita eivätkä itsehoitolääkkeinä saatavat pienet pakkauskoot ole heille riittäviä.   
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan   
 
Sairaanhoitajan määrättäviin lääkkeisiin tehdyillä muutosehdotuksilla uusista lääkevalmisteista ei 
ole vaikutusta Valviran ja aluehallintovirastojen toteuttamaan valvontaan eikä Kelan toteuttamaan 
seurantaan. Aluehallintovirastot ovat asiassa jatkossakin ensisijaisia valvontaviranomaisia.   
Lääkelistaan tehtävät muutokset ja lisäykset tulee viedä lääketietokantaan. 
 
Lääkevalikoiman laajennus ja tautitilojen lisääminen lääkkeenmääräämisasetukseen eivät edellytä 
yliopistoilta muutoksia sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutukseen.  Muutokset eivät 
myöskään edellytä työnantajilta uuden lisäkoulutuksen järjestämistä lääkkeenmääräämisoikeuden jo 
saaneille sairaanhoitajille.  Yliopistojen järjestämä farmakologinen koulutus antaa valmiudet 
toteuttaa rajattua lääkkeenmääräämistä nyt ehdotettavassa laajuudessa.   
 
Lääkkeenmääräämiskoulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen sen sijaan tulisi tehdä tarvittavat 
muutokset opintojen sisältöihin ja lääkärin ohjaaman työssä tapahtuvan opiskelun sisältöihin. 
Muutokset opintojen sisältöihin olisivat tautitilojen ja käyttöaiheiden osalta varsin suppeita.  
 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen olisi yhdessä tehtävä valtakunnalliseen loppukokeeseen 
tarvittavat muutokset lääkkeistä, tautitiloista ja käyttöaiheista osana kokeen vuosittaista 
päivitysprosessia. Muutokset valmisteltaisiin korkeakouluverkostossa, johon kuuluvat kaikki 
sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ja yliopistot. 
 
Optikkojen käyttöön ehdotetulla puudute-fluoreseiini -yhdistelmävalmisteen lisäämisellä ei ole 
vaikutusta optikkojen koulutukseen.  Suuhygienisti (AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
perehdytään lääketurvallisuuteen ja lääkkeen käyttöä edellyttäviin tilanteisiin. Lisättäväksi 
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ehdotetut pro auctore -lääkkeet ovat tavanomaisia suun terveydenhuollossa käytettäviä lääkkeitä 
eikä niiden lisääminen lääkelistaan aiheuta muutoksia suuhygienistien koulutukseen. 
 
Suuhygienisti (AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa perehdytään lääkitysturvallisuutta, 
lääkkeen määräämistä ja akuuttia hoitoa vaativiin tilanteisiin. Lisättäväksi ehdotettu pro auctore -
lääkevalikoima on tyypillinen suun terveydenhuollossa, ja näitä lääkkeitä opiskellaan jo nykyisin 
suuhygienistikoulutuksessa. 
 
4.3 Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmän selvityksen mukaan pyrkimys nopeuttaa 
hoitoon pääsyä oli yleisin syy ottaa käyttöön rajattu lääkkeenmäärääminen. Selvityksen mukaan 
potilaista suurin osa kertoi päässeensä lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan vastaanotolle 
nopeammin kuin lääkärin vastaanotolle.  Potilaat luottivat asianmukaisesti koulutetun 
sairaanhoitajan osaamiseen, ohjaukseen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä siihen, 
että sairaanhoitaja ohjaa potilaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle.  
 
Potilasturvallisuutta varmistetaan jatkossakin monin tavoin sairaanhoitajan rajatun 
lääkkeenmääräämisen piiriin kuuluvaa lääkevalikoimaa laajennettaessa. Nämä keinot liittyvät 
lääkkeenmääräämisen edellyttämään koulutukseen ja osaamisen varmistamiseen, vastaavan lääkärin 
määräykseen, Valviran ja aluehallintovirastojen valvontaan, apteekkien toimintaan lääkemääräysten 
oikeellisuuden varmistamisessa sekä Kelan seurantaan.  Vastaava lääkäri voi määräyksellään rajata 
yksittäisen sairaanhoitajan määrättävissä olevaa lääkevalikoimaa.  Potilastietojärjestelmien  
käyttöliittymissä tulee olla vastaavan lääkärin määräyksen mukaiset rajaukset, joten sairaanhoitaja  
voi määrätä vain sellaista lääkettä, joka sisältyy vastaavan lääkärin määräykseen. 
Potilasturvallisuutta varmistaa myös lääkelain 57 §, jonka mukaan lääkkeitä apteekista ja 
sivuapteekista toimitettaessa apteekin farmaseuttisen henkilökunnan on neuvoilla ja opastuksella 
pyrittävä varmistumaan siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta 
käytöstä lääkehoidon onnistumisen varmistumiseksi.  
 
Toimintayksiköissä huolehditaan sairaanhoitajan toteuttaman oireenmukaisen hoidon ja 
lääkkeenmääräämisen asianmukaista toteuttamisesta ohjaamalla potilaita tarkoituksenmukaisesti eri 
ammattiryhmien vastaanotoille, tukemalla lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia kansallisiin 
suosituksiin perustuvilla hoito-ohjeilla ja mahdollisuudella tarvittaessa konsultoida lääkäriä sekä 
omavalvonnan avulla.   
 
Asiantuntijatyöryhmän selvityksen perusteella antibioottien lisääminen 
lääkkeenmääräämisasetuksen liitteeseen 1 ei lisää riskiä mikrobilääkkeiden epäasianmukaiseen 
määräämiseen.  Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämässä koulutuksessa yliopistot vastaavat 
farmakologian ja rationaalisen lääkehoidon opetuksesta. Käypä hoito -suositusten ja Lääkärin 
käsikirjan mukaisten mikrobilääkesuositusten hallinta on osa sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämiskoulutuksen vaatimuksia.  
 
4.2. Asian valmistelu 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmä selvitti 
sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen ja sen edellyttämän koulutuksen toteutumista ja arvioi 
asiakokonaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita. Työryhmän toimikausi oli 1.6.2013 - 31.12.2015. 
Asiantuntijatyöryhmän selvitys perustui laajaan aineistoon, jonka työryhmä kokosi sähköisten 
kyselyjen, tilastotietojen, sairaanhoitajan lääkemääräysten auditoinnin ja työajan seurannan, 
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erillisten osaselvitysten ja kuulemistilaisuuksien avulla. Asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa 
perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle joulukuussa 2015.  
 
Asiantuntijatyöryhmä järjesti kaksi kuulemistilaisuutta.  Asiantuntijatyöryhmä muokkasi 
ehdotuksiaan toisen kuulemistilaisuuden palautteen sekä sosiaali- ja terveysministeriön osastoilta 
saadun palautteen perusteella. Ehdotukset sisältyvät asiantuntijatyöryhmän raporttiin, joka 
julkaistiin sosiaali- ja terveysministeriön Raportteja ja muistioita -sarjassa joulukuussa 2015. 
Raportin liitteisiin sisältyvät myös yhteenvedot kuulemistilaisuuksissa saadusta palautteesta.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi maalis-huhtikuussa 2016 lausuntoja asiantuntijatyöryhmän 
raportin ehdotuksista. Lausuntopyyntö rajattiin niihin työryhmän ehdotuksiin, joista oli esitetty 
eriäviä mielipiteitä ja joita asiantuntijaryhmä oli muokannut saadun palautteen perusteella. 
Lausuntoyhteenveto perustuu 59 tahon lausuntoon.  
 
Asiantuntijatyöryhmän ehdotuksiin saatiin lausunnoissa enemmän myönteisiä kuin kielteisiä 
kannanottoja. Myönteisesti ehdotuksiin suhtautuneissa lausunnoissa rajatun lääkkeenmääräämisen 
laajentaminen nähtiin osana uuden sote-järjestelmän ja potilaiden hoitoketjujen kehittämistä, hoidon 
saatavuuden ja hoitoon sitoutumisen edistämistä sekä työelämän muutosta, joka edellyttää 
sairaanhoitajalta erityisosaamista. Vastaajista 84 prosenttia kannatti kauppanimellä määräämistä. 
Vastaajista 70 - 90 prosenttia kannatti uusien lääkkeiden lisäämistä sairaanhoitajan jatkettaviin 
lääkkeisiin. Myönteisimmin suhtauduttiin adrenaliini-autoinjektoriin, jota kannatti 96 prosenttia 
vastaajista, ja kielteisimmin kipulääkkeisiin, joita vastusti 31 prosenttia vastaajista. Vastaajista 70 - 
85 prosenttia kannatti uusien lääkkeiden lisäämistä sairaanhoitajan aloitettaviin lääkkeisiin. 
Myönteisimmin suhtauduttiin väsyttämättömiin antihistamiineihin, joita kannatti 86 prosenttia 
vastaajista, ja kielteisimmin nitrofurantoiiniin, jota vastusti 32 prosenttia vastaajista. 
 
Lausunnon antaneista tahoista 85 prosenttia kannatti puudute-fluoreseiini -yhdistelmävalmisteen 
lisäämistä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottotoimintaa varten hankittaviin lääkkeisiin.. 
Lausunnon antaneista tahoista yli 90 prosenttia kannatti itsenäisenä ammattinharjoittajan toimivan 
suuhygienistin  lääkevalikoiman laajentamista adrenaliini -auto-injektorilla ja lähes yhtä moni 
lidokaiinilla ja artikaiinilla infiltraatiopuudutusta varten. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat 
myös ehdotusta lievästi denaturoidusta etanolista pintojen desinfektioon. Nämä lääkkeet edustavat 
tyypillistä lääkevalikoimaa suun terveydenhuollossa, ja niiden käyttöä opiskellaan jo nykyisin 
suuhygienistien peruskoulutuksessa. 
  
Lääkkeenmääräämisasetukseen ehdotettavat muutokset on valmisteltu sosiaali- ja 
terveysministeriössä virkatyönä. Valmistelussa on hyödynnetty sosiaali- ja terveysministeriön eri 
osastojen sekä ministeriön alaisten laitosten ja viranomaisten asiantuntemusta. Lisäksi valmistelussa 
on tehty yhteistyötä muun muassa palvelujärjestelmän, korkeakoulujen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön edustajien kanssa. Valmistelussa on käytetty hyväksi sekä ulkomaisia että 
kotimaisia tutkimuksia ja selvityksiä sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen vaikutuksista. 
 
 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 
1 Ehdotusten perustelut 
 
1.1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 
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5 §. Rajattu lääkkeenmäärääminen. Asetuksen 5 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö saisivat tehdä lääkemääräyksen kauppanimellä 
myyntiluvallisena pakkauksena asetuksen liitteessä 1 luetelluissa tautitiloissa. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö saisivat valintansa mukaan edelleen määrätä lääkettä sen geneerisellä 
nimellä, toisin sanoen voimassa olevan säännöksen mukaisesti vaikuttavan aineen, vahvuuden ja 
lääkemuodon perusteella. Ehdotetulla muutoksella yhtenäistettäisiin lääkärin ja sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämiskäytäntöjä, helpotettaisiin yhdistelmävalmisteiden määräämistä ja 
vähennettäisiin siihen liittyviä virhemahdollisuuksia.    
 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi virke, jonka mukaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja 
ja kätilö eivät saisi määrätä erityislupavalmisteita. Vallitsevan käytännön mukaan ainoastaan lääkäri 
ja hammaslääkäri voivat määrätä erityislupavalmisteita. Erityislupamenettelyn poikkeuksellinen 
luonne puoltaa sitä, että myös jatkossa vain lääkäri ja hammaslääkäri saisivat määrätä 
erityislupavalmisteita.  
 
10 §. Lääkkeen määrääminen. Asetuksen 10 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, minkä 
seurauksena nykyisestä 5 - 8 momentista tulisi uusi 6 - 9 momentti. Uudessa 5 momentissa 
säädettäisiin poikkeuksesta 4 momenttiin, jonka mukaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö 
saa aloittaa ja jatkaa lääkemääräyksen vain vastaanotolla toteamansa lääkkeen tarpeen perusteella.  
 
Uuden 5 momentin mukaan sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja tai kätilö saisi määrätä lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman 
virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun perusteella. Käypä hoito -suosituksen mukaan 
perusterveen naisen alempien virtsateiden äkillisen komplisoitumattoman tulehduksen voi tunnistaa 
strukturoidulla puhelinhaastattelulla oireiden perusteella ilman laboratoriotutkimuksia, kun oireet 
ovat tyypilliset eikä haastattelussa ilmene sukupuolitautiin tai muuhun gynekologiseen infektioon 
viittaavaa. 
 
16 §. Lääkemääräyksen voimassaoloaika. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
teknisluonteinen muutos. Nykyinen momentti sisältää viittauksen 10 §:n 7 momenttiin. Viimeksi 
mainittuun pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, minkä seurauksena nykyisestä 7 
momentista tulisi uusi 8 momentti. Näin ollen 16 §:n 2 momenttiin sisältyvä viittaus 10 §:n 7 
momenttiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi 10 §:n 8 momenttiin. 
 
1.2 Asetuksen liite 1 
 
Kaikki sairaanhoitajan aloitettaviin ja jatkettaviin lääkkeisiin lisättäviksi ehdotetut lääkkeet ovat 
Käypä hoito -suositusten mukaisia ensisijaislääkkeitä tai Lääkärin käsikirjan mukaisia lääkkeitä 
ehdotuksen mukaisissa tautitiloissa. Itsehoitolääkkeitä ja perusvoiteita lukuun ottamatta 
sairaanhoitaja ei saa edelleenkään jatkaa alle 12-vuotiaiden lääkitystä.  Itsehoitolääkkeitä, ihon 
pintapuudutetta ja silmän sidekalvon tulehduksen hoidossa käytettäviä paikallishoitovalmisteita 
lukuun ottamatta sairaanhoitaja ei voisi myöskään aloittaa lääkitystä alle 12-vuotiaalle. Lääkkeitä 
määrätessään sairaanhoitajan on otettava huomioon lääkehoitoa ja lääkkeen määräämistä ohjaavat 
kansalliset ohjelmat ja hoitosuositukset sekä niihin perustuvat toimintayksikön hoito-ohjeet.   
 
Hormonaalisessa raskauden ehkäisyssä alaikäraja on 15 -vuotta, koska varhaisnuoren raskauden 
ehkäisy vaatii laajaa tilanteen arviota ja perehtyneisyyttä. Myös glukortikoidilääkityksen yhteydessä 
alaikäraja on 15 -vuotiaat. Erityisesti inhaloitavat glukokortikoidit voivat vaikuttaa lapsen tai 
nuoren kasvuun, mutta myös nenän limakalvoille annosteltavilla lääkkeillä on kuvattu systeemisiä 
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vaikutuksia. Tästä syystä kasvuikäisellä niiden käytön yhteydessä on syytä seurata pituuden ja 
painon kehitystä, toisin kuin kasvunsa jo päättäneen henkilön kohdalla, 
 
Lääkityksen aloittaminen 
 
Sairaanhoitajan aloittaessa potilaalle uuden lääkityksen edellytyksenä on, että sairaanhoitaja toteaa 
vastaanottokäynnillä lääkityksen tarpeelliseksi. Poikkeuksena tästä periaatteesta asetuksen 10 §:ään 
ehdotetaan virtsatietulehduksen hoitoa. Käypä hoito -suosituksen mukaan perusterveen naisen 
alempien virtsateiden äkillisen komplisoitumattoman tulehduksen voi tunnistaa strukturoidulla 
puhelinhaastattelulla oireiden perusteella ilman laboratoriotutkimuksia, kun oireet ovat tyypilliset 
eikä sukupuolitautiin tai muuhun gynekologiseen infektioon viittaavaa ilmene.  
 
Asetuksen liitteeseen 1 sairaanhoitajan aloitettaviin antibiootteihin ehdotetaan lisättäviksi 
nitrofurantoiini naisen alempien virtsateiden komplisoitumattoman tulehduksen hoidossa ja 
atsitromysiini klamydian hoidossa. Nitrofurantoiini samoin kuin asetuksen liitteeseen 1 tällä 
hetkellä jo sisältyvät trimetopriimi ja pivmesillinaami ovat kapeakirjoisia antibiootteja ja Käypä 
hoito -suosituksen mukaisia ensisijaislääkkeitä 18–65-vuotiaiden naisten alempien virtsateiden 
äkillisen komplisoitumattoman tulehduksen hoidossa. Näiden kolmen antibiootin määrääminen 
ehdotetaan rajattavaksi 18 - 65 -vuotiaiden naisten hoitoon. Edellytyksenä on lisäksi, että 
asianomainen nainen ei ole raskaana.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n mukaan tartuntatautilaissa 
(1227/2016) tarkoitetut sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion hoitoon määrätyt lääkkeet ovat 
maksuttomia. Klamydian hoitoon määrättävä atsitromysiini on ilmaislääke, johon osa potilaista saa 
lääkemääräyksen ja osalle lääke annetaan suoraan terveyskeskuksesta. Tartuntatautilaissa säädetään 
tartuntataudin toteavan lääkärin vastuusta tartuntatautiin sairastuneen tutkimiseksi ja hoitamiseksi.  
Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja voisi antaa edellä mainittua lääkettä 
koskevan lääkemääräyksen, kun lääke sisältyy vastaavan lääkärin kirjallisella määräyksellä 
määrittelemiin lääkkeisiin.   
 
Lisäksi ehdotetaan, että sairaanhoitaja voisi aloittaa liitteeseen 1 jo tällä hetkellä sisältyvän 
kefaleksiinin nielutulehduksen ohella imettävän naisen rintatulehduksen hoitoon sekä 
kloramfenikoli -paikallishoitovalmisteen liitteeseen 1 jo tällä hetkellä sisältyvän märkäisen silmän  
sidekalvon tulehduksen ohella näärännäpyn/luomirakkulan hoitoon.  Lääkärin käsikirjassa annetaan 
ohjeet bakteerin aiheuttaman rintatulehduksen hoidosta, jossa kefaleksiini on ensisijaislääke. 
Sairaanhoitajien vastaanotoille ohjataan yleisesti potilaita, jotka tarvitsevat hoitoa edellä 
mainittuihin tautitiloihin.  
 
Alle 12-vuotiaiden lasten vesirokkorokotus liitettiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2017. 
Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa sosiaali- ja terveydenhuollossa työntelevän 
vesirokkorokotus otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2018. Koska aikuisväestöstä vain 
pieni osa ei ole sairastanut vesirokkoa, vesirokkorokote ehdotetaan poistettavaksi asetuksen 
liitteestä 1.  
 
Sairaanhoitajan määrättäviin rokotteisiin ehdotetaan lisättäväksi puutiaisaivotulehdusrokote. 
Suomessa puutiaisaivotulehduksen voi saada tietyillä alueilla. Niistä osassa 
puutiaisaivotulehdusrokotteen saa maksutta kansallisen rokoteohjelman mukaisesti. Korkean 
ilmaantuvuuden alueita on kuitenkin muuallakin, vaikka ne eivät tällä hetkellä kuulu kansalliseen 
rokotusohjelmaan. Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, joten siitä ei voi saada 
puutiaisaivotulehdusta.  Puutiaisaivotulehdusrokotteen tarve arvioidaan tyypillisesti sairaanhoitajan 
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vastaanotolla. Ammattihenkilölain 23 b § mahdollistaa lisäkoulutuksen suorittaneelle 
sairaanhoitajalle rajatun oikeuden määrätä terveyskeskuksessa hoitamalleen potilaalle ennalta 
ehkäisevää hoitoa varten terveyskeskuksen vastaavan lääkärin kirjallisella määräyksellään 
määrittelemiä lääkkeitä. 
 
Uusina ryhminä sairaanhoitajan aloitettaviin lääkkeisiin liitteeseen 1 ehdotetaan allergialääkkeitä ja 
nenän limakalvoja supistavia ja turvotusta lievittäviä lääkkeitä. Lääkärin aikaisemmin 
diagnosoiman allergisen nuhan hoitoa varten rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin ehdotetaan 
lisättäväksi systeemisiä väsyttämättömiä antihistamiineja sekä antihistamiini- ja kromoni-
nenäsumutteet nenän tukkoisuuden lievittämiseen. Kaikki nämä ovat tautitiloja, joissa potilaita 
ohjataan yleisesti sairaanhoitajien vastaanotoille. 
 
Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti 
 
Sairaanhoitajan jatkettaviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin ehdotetaan lisättäviksi 
kalsiumkanavan salpaajat, angiotensiini II-reseptorin salpaajat, sydän- ja verenpainelääkkeiden 
yhdistelmävalmisteita, orgaanisia nitraatteja angina pectoris -rintakipuun sekä 
asetyylisalisyylihappo antitromboottiseen hoitoon. Liitteeseen 1 sisältyvien beetasalpaajien 
tautitiloihin ehdotetaan lisättäväksi sepelvaltimotauti. Ehdotettujen lisäysten jälkeen 
verenpainetaudin ja sepelvaltimotaudin yleisesti käytössä olevista lääkkeistä suuri osa olisi 
sairaanhoitajan jatkettavissa lääkärin tekemän diagnoosin ja hoidosta laatiman suunnitelman 
mukaisesti. Hoitotasapainossa olevan verenpainetaudin ja stabiilin sepelvaltimotaudin seuranta voi 
tapahtua potilaan terveys- ja hoitosuunnitelman ja toimintayksikön hoito-ohjeiden mukaisesti 
sairaanhoitajan vastaanotolla, jolloin sairaanhoitaja tarvittaessa konsultoi lääkäriä tai ohjaa potilaan 
lääkärin vastaanotolle.  
 
Asetuksen liitteeseen 1 ehdotetaan lisättäviksi pysyvä antikoagulaatiohoito liitteessä jo nykyisin 
olevan varfariinin käyttöaiheeksi ja antitromboottisena lääkkeenä käytetty asetyylisalisyylihappo. 
Krooninen eteisvärinä on yleinen varfariinin käyttöaihe. Lisäksi varfariinia käytetään pitkäaikaisesti 
tai pysyvästi joissain muissakin tilanteissa. Myös sairaanhoitajat, joilla ei ole koulutusta lääkkeen 
määräämiseen, koulutetaan seuraamaan varfariinia saavien potilaiden veren hyytymistaipumusta 
INR-tutkimuksen avulla ja säätelemään varfariinin annostusta. Asetyylisalisyylihapon liitteeseen 
lisäämisen tarkoituksena on varmistaa, että lääkemääräys tulee kirjatuksi potilastietojärjestelmään. 
Asetyylisalisyylihappoa käytetään yleisesti antitromboottisena hoitona, mutta hoidon puutteellinen 
kirjaaminen potilasasiakirjoihin on merkittävä potilasturvallisuusriski.  
 
Sairaanhoitajan jatkettavissa oleviin diabeteslääkkeisiin esitetään lisättäviksi gliptiinit ja 
sairaanhoitajan määrättävissä olevat diabeteslääkkeiden yhdistelmävalmisteet. Ehdotetut lisäykset 
eivät vaikeuttaisi biosimilaarien käyttöön ottamista mutta mahdollistaisivat diabetespotilaista osalla 
yleisesti käytössä olevien lääkkeiden jatkamisen sairaanhoitajan toimesta lääkärin tekemän 
diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Diabeetikon hoito ja siihen liittyvä ohjaus ovat 
moniammatillista yhteistyötä, joka perustuu toimintayksikössä laadittuun suunnitelmaan eri 
ammattiryhmien työnjaosta ja yhteistyöstä. Käypä hoito -suosituksen mukaan diabetesta sairastavia 
potilaita seurataan ja heidän hoitoaan arvioidaan 6–12 kuukauden välein lääkärin tai diabetekseen 
perehtyneen sairaanhoitajan vastaanotolla.  
 
Sairaanhoitajan jo tällä hetkellä jatkettavissa oleviin hengityselinten sairauksien lääkkeisiin 
kuuluvia inhaloitavien glukokortikoidien ryhmää ja beeta-2 -reseptoreita stimuloivien lääkkeiden 
ryhmää ehdotetaan laajennettavaksi. Liitteeseen 1 ehdotetaan lisättäviksi myös edellä mainittujen 
lääkkeiden yhdistelmävalmisteita ja uutena käyttöaiheena keuhkoahtaumatauti. Astman ja 
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keuhkoahtaumataudin lääkehoidossa käytetään usein hengitettävien glukokortikoidien lisäksi 
pitkävaikutteisia avaavia lääkkeitä yhdistelmävalmisteena. Käypä hoito -suosituksen mukaan 
astmapotilaan seurantakäynnit voidaan järjestää astmaan perehtyneelle sairaanhoitajalle tai 
lääkärille paikallisen työnjaon mukaisesti, jos astma on hyvässä hallinnassa. Lääkärin arvio tulee 
kuitenkin tehdä vähintään 3–5 vuoden välein. 
 
Liitteeseen 1 sairaanhoitajan jatkettavissa oleviin lääkkeisiin ehdotetaan uutena ryhmänä 
allergialääkkeitä. Ehdotuksen mukaan sairaanhoitaja voisi jatkaa lääkärin laatimia lääkemääräyksiä 
systeemisistä väsyttämättömistä antihistamiineista ja nenän limakalvolle annosteltavista 
kortikosteroideista aikaisemmin diagnosoidun allergisen nuhan hoitoon. Kyse on keväisin 
sairaanhoitajien vastaanotolle ohjattavasta suuresta potilasryhmästä. Systeemisiä väsyttämättömiä 
antihistamiineja on saatavissa tilapäiseen käyttöön itsehoitolääkkeenä 30 tabletin pakkauksissa, 
mutta ehdotuksessa on kyse lääkärin toteamasta ja aloittamasta hoidosta, jolloin lääkäri on 
arvioinut, että pitkäaikainen lääkehoito on tarpeellinen ja suuremmat lääkemääräyksen vaativat 
lääkepakkaukset ovat perusteltuja. Lisäksi sairaanhoitajalle ehdotetaan oikeutta jatkaa lääkärin 
antamaa lääkemääräystä adrenaliinikynistä, joita käytetään hätätilanteissa anafylaktisen reaktion 
hoidossa. 
 
Toisena uutena ryhmänä sairaanhoitajan jatkettaviin lääkkeisiin ehdotetaan kipulääkkeitä. 
Ehdotuksen mukaan sairaanhoitaja voisi jatkaa lääkärin lääkemääräyksiä ibuprofeenista, 
parasetamolista ja naprokseenista lääkärin arvioimaan potilaan pitkäaikaiseen kipuun. Näissä 
tapauksissa lääkäri on arvioinut potilaan kipuja ja todennut pitkäaikaisen ja säännöllisen 
kipulääkityksen tarpeen. Ibuprofeeni ja naprokseeni ovat ominaisuuksiltaan erittäin tunnettuja 
tulehduskipulääkkeitä. Parasetamoli on tulehduskipulääkkeisiin verrattuna turvallinen 
hoitoannoksilla. Jatkaessaan lääkärin määräämän kipulääkityksen sairaanhoitaja arvioi lääkehoidon 
tarpeellisuutta ja vaikutuksia sekä antaa potilaalle tietoa kipulääkityksen oikeasta käytöstä ja 
haitoista.    
 
Lisättäviksi ehdotetuissa lääkkeissä olisi kyse lääkärin aloittamasta lääkehoidosta, jonka 
toteutumista, vaikutuksia ja jatkamista sairaanhoitaja arvioisi tutkiessaan potilaan ja 
keskustellessaan tämän kanssa. Ehdotetut laajennukset sairaanhoitajan kansalliseen lääkelistaan 
antaisivat sairaanhoitajalle mahdollisuuden jatkaa lääkemääräykset suurelta osin sydän- ja 
verisuonitautien sekä diabeteksen hoitoon käytetyistä lääkkeistä.  
 
Rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin jo nykyisin kuuluvien yhdistelmävalmisteiden listaa 
ehdotetaan laajennettavaksi sellaisilla yhdistelmävalmisteilla, joihin sisältyviä lääkkeitä 
sairaanhoitaja saisi määrätä yksittäisinä lääkkeinä. Lääkäri on arvioinut lääkehoidon tarpeen, kun 
hän on alun perin määrännyt yhdistelmävalmisteen ja kirjannut pitkäaikaisen lääkityksen terveys- ja 
hoitosuunnitelmaan. Sairaanhoitaja pystyisi lääkkeenmääräämiskoulutuksen perusteella turvallisesti 
jatkamaan lääkärin lääkemääräyksiä myös ehdotetuista yhdistelmävalmisteista. Koulutuksessa 
käydään läpi lääkeaineet sekä niiden yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset. Erikoispätevyyden 
omaava sairaanhoitaja osaa arvioida potilaan kliinistä tilaa ja konsultoi lääkäriä, mikäli se on 
tarpeellista. Yhdistelmävalmisteiden käyttö on lisääntymässä ja parantaa potilaiden lääkehoitoon 
sitoutumista, koska potilaan ei tarvitse ottaa kuin yhtä valmistetta.    
 
1.3 Asetuksen liite 2 
 
Optikoiden pro auctore -lääkevalikoimaan ehdotetaan lisättäväksi silmän etupinnan puudutukseen ja 
sarveiskalvon värjäykseen tarkoitetun fluoreseiini-yhdistelmävalmiste. 
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1.4 Asetuksen liite 3 
 
 
Suuhygienistin pro auctore -lääkevalikoimaan ehdotetaan lisättäväksi adrenaliini -auto-injektori 
anafylaktisen reaktion hoitoon, lidokaiini- ja artikaiini-yhdistelmävalmisteet  
infiltraatiopuudutukseen sekä lievästi denaturoitu etanoli pintojen desinfektioon.  
 
Suuhygienisteillä on oikeus tehdä suun limakalvojen pintapuudutusten ja ientaskujen 
paikallispuudutuksen ohella hampaiden vieruskudoksen infiltraatiopuudutuksia subgingivaalisen 
hammaskiven poistamisen yhteydessä ientaskuista hammaslääkärin tekemän tutkimuksen ja 
taudinmäärityksen sekä hänen laatimansa hoitosuunnitelman mukaisesti. 
 
 
2 Voimaantulo 
 
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2018. 
 
 


