
Lääkityslistan valmistelu 
ja käyttöönotto

Riikka Vuokko
OHO/Diti 10.11.2022



2

Lääkeasioiden uudistuksen toimeenpano

Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten 
työvälineiden kehittäminen
• vastuuhenkilö erityisasiantuntija Riikka Vuokko 

(OHO/DITI)

Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen
• vastuuhenkilö erityisasiantuntija Anne Hautala 

(TUTO/BILA) 

Lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittäminen 
• vastuuhenkilö johtaja Lauri Pelkonen (SVO/HILA)



Tiedonhallinnan jaoston neljä työpakettia

2 LÄÄKETIETO-
VARANTO, 

lääkevalmisteen 
tieto

3 Lääkehoidon ja –
huollon TIEDON 

HYÖDYNTÄMISEN 
kehittäminen

1 
LÄÄKITYSLISTA,  

lääkehoidon 
tieto 4 Lainsäädännön muutokset 

keskittyen tässä vaiheessa 
lääkityslistan vaiheeseen 2



Lääkehoidon tiedonhallinnan jaoston toiminta

•Lääkeasioiden tiekartalle tunnistetut 
Lääkehoidon tiedonhallinnan ja 
digitaalisten työvälineiden 
kehittämisen tavoitteet

•22.11.2019 lääkeasioiden 
tiedonhallinnan yhteistyökokous Pasi 
Pohjolan johdolla (STM, THL, Kela, 
Fimea) ja ”työnyrkin” perustaminen

•Kokonaisarkkitehtuurin laatiminen ja 
kehittämistarpeiden tunnistaminen

Valmistelu
2019

•Työsuunnitelma ja neljän ensisijaisen 
työpaketin kuvaaminen

•Ulkoinen selvitys lääkityslistan 
valmistelusta talvella 2019/20

•Lääkityslistan konseptointi ja 
vaiheistussuunnitelman 
tarkentaminen 

•Tiedonhallinnan jaoston asettaminen 
2.11.2020

Työskentelyn 
käynnistäminen
2020

•Lääkityslistan 1. vaiheen 
käyttöönotto 1.5.2022 alkaen

•Vaiheen 2 säädösmuutokset 
eduskunnalle 9/2022 

•Lääketietovarannon ratkaisukuvaus 
valmistunut ja edetään 
kehittämisestä linjaamiseen

•Lääketiedon hyödyntämisestä 
valmistunut esiselvitys

Tilanne loka-
kuussa 2022

Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä 
muutostarpeista: Virkamiesmuistio STM 5/2019 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4027-7
Lääkehoidon tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuri
STM 58/2019 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4109-0 ja 
päivitys 2020 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/SKLTJULK

Ulkoinen selvitys STM 6/2020 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4148-9
Lääkityslistan konseptointi THL 2020 
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULLAAKE

Lääketietovarannon selvitys STM 3/2021 http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-00-8463-9 , Lääketietovarannon jatkoselvitys STM 32/2021 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6882-0, Lääketietovarannon 
ratkaisukuvaus  2022 https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULLARA

Lääketiedon hyödyntämisen esiselvitys 9/2022  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8687-9

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4027-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4109-0
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/SKLTJULK
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4148-9
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULLAAKE
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8463-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6882-0
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULLARA
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8687-9


Kanta-lääkityslistan tavoitteet, 
hyödyt ja valmistelutilanne



Kanta-lääkityslista palvelujärjestelmän 
odottama merkittävä uudistus

Lääkityslista parantaa 
onnistunutta 
lääkehoitoa ja 

potilasturvallisuuden 
toteutumista

Lääkityslista tehostaa 
moniammatillisia 

hoidon prosesseja ja 
säästää työaikaa 

hoitoon

Lääkityslista 
mahdollistaa 

lääkehoidon tiedon 
hallintaa ja käyttöä

Lääkityslista tehostaa potilaan sitoutumista omaan lääkehoitoonsa

Alentaa lääkehoidon aiheuttamia kustannuksia, kun toimitaan ajantasaiseen 
ja oikeaan tietoon perustuen



Nykytilanne vs. tavoitteen toimintamalli

Pth*, tth**, 
yksityinen Apteekki Koti Päivystys Esh-

vuodeosasto
Pth-

vuodeosasto Kotihoito Poliklinikka Koti

AJANTASAINEN LÄÄKITYSTIETO?

*perusterveydenhuolto
** työterveyshuolto

Asioi lääkärin 
vastaanotolla Asioi apteekissa

Toteuttaa 
lääkehoitoa 

kotona

Hakeutuu 
päivystykseen 

Saa hoitoa erikois-
sairaanhoidon 
vuodeosastolla

Siirtyy 
jatkohoitoon 
perustervey-
denhuoltoon 

Siirtyy kotihoitoon
Käy poliklinikalla 

jälkitarkas-
tuksessa

Toteuttaa 
lääkehoitoa 

kotona

Ikääntyneen (keski-ikä 80v) kansalaisen lääkityslistan ajantasaistamisen kesto esim. päivystyksessä vie tällä hetkellä keskimäärin 30 minuuttia

Lääkityslista?
Kansalaisen kotona käyttämän lääkityksen 
selvittämiseen tarvitaan useita tietolähteitä. Työ vie 
paljon aikaa ja sisältää riskin, että joku tietolähde jää 
huomiotta.

Haastattelu
Lääkityslistan avulla haastatellaan potilas (tai 
läheinen) ja varmistetaan lääkehoidon toteutuminen 
listan mukaisesti sekä varmistetaan onko kansalaisella 
käytössään listan ulkopuolisia valmisteita (esim. 
itsehoito-lääkkeet).

Ajantasainen lääkitys
Haastattelun jälkeen vahvistetaan lääkityslistan 
ajantasaistaminen ja dokumentoidaan se sähköisesti. 

Valtakunnallinen lääkityslista Lääkityslistan ajantasaistaminen: kesto keskimäärin 15minuuttia

Jos ajantasainen lääkitystieto 
on luotettavasti saatavilla, 
säästyy huomattava määrä
resurssia.

KYLLÄ

EI

Kansalainen

Lääkityslistan konseptointi, THL



Edellytys lääkehoidon ja palvelutoiminnan 
kehittämiselle

• Nykyisissä potilastietojärjestelmissä lääkehoidon tiedot järjestelmäkohtaisia, mistä 
aiheuttaa ylimääräistä työtä

• Yksittäisen potilaan lääkehoidon ajantasaisuuden selvittämiseen kuluu runsaasti aikaa 
eikä selvityksen lopputulos ole välttämättä luotettava

• Esimerkiksi HUS on arvioinut, että potilaiden lääkehoidon selvittämiseen kuluu 170 
henkilötyövuoden ylimääräinen työpanos (STM 2020:6)

• Kanta-lääkityslista tarjoaisi ajantasaisen, järjestelmäriippumattoman listan potilaan 
käytössä olevista lääkkeistä

• Lääkehoidon toteuttaminen perustuisi ajantasaiseen, Reseptikeskukseen tallennettavaan 
lääkitystietoon Säädösmuutosesitykset mahdollistaisivat tämän (laki sähköisestä 
lääkemääräyksestä ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, myöh. 
asiakastietolaki)

Muutos vähentäisi potilaan lääkitystiedon selvittelyyn ja ylläpitoon käytettävää työmäärää



Parannusta tiedonkulkuun, hoitomyöntyvyyteen 
ja potilasturvallisuuteen
• Oikean ja ajantasaisesti saatavilla olevan tiedon avulla voidaan paremmin suunnitella 

potilaan lääkitystä ja vähentää turhien lääkkeiden käyttöä
• Kaikille lääkehoitoon osallistuville saman sisältöisenä näkyvä lääkityslista, mikä 

• parantaisi potilasturvallisuutta, kun kaikilla potilaan hoitoon osallistuvilla on samat 
tiedot käytettävissä,

• helpottaisi ammattihenkilöiden työskentelyä, kun voitaisiin keskittyä hoitoon 
tietojen selvittelyn sijaan ja 

• edistäisi lääkkeen käyttäjän oman hoitonsa hallintaa, kun Omakannassa näkyvissä 
selkeä listaus käytössä olevista lääkkeistä ja esim. annostustiedot ajan tasalla. 
Nykyisellään 61 % lääkärin määräämiä lääkkeitä käyttäneet ilmoittivat kokeneensa 
vähintään yhden lääkehoitoonsa liittyvän ongelman*.

 Lopputuloksena onnistuneemmat ja turvallisemmat lääkehoidot
Ajan myötä parannusta lääkehoidon vaikuttavuuteen tietoon perustuen

*Lääkebarometri 2021, Fimea



Mahdollistaa lääkehoitojen vaikuttavuuden 
arviointia
• Lääkityslistan kehittäminen tukee Marinin hallitusohjelman lääkeasioiden uudistuksen 

kokonaistavoitteita tarjoamalla kehittyneemmän kansallisen tietopohjan lääkehoidosta 
ja se toteutumisesta

• Ammattihenkilön tekemät lääkityskirjaukset tallentuvat Kantaan ja ovat käytettävissä 
lääkehoidon toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa sekä tilasto- ja rekisteritoimintaan 
ilman erillistä tiedonkeruuta

• Tiedot olisivat rakenteisina käytettävissä kansallisen ja hyvinvointialueiden ohjauksessa ja 
rahoitussuunnittelussa sekä palvelutuotannon omassa tiedolla johtamisessa

• Pystytään paremmin hallitsemaan lääkehoidon kustannuksia, kun saadaan käyttöön 
tarvittavat tiedot lääkehoidon vaikuttavuudesta

 Jos Kanta-lääkityslistan mahdollistamaa tietopohjaa ei olisi käytettävissä, kaikkien 
näiden tavoitteiden osalta ohjaus ja kehittäminen perustuisi jatkossakin osittaiseen ja 
pirstaleiseen näkymään lääkehoidon tiedoista. 



Lääkityslistan ensisijaiset hyödyt 
(ulkoinen selvitys 2019)



TP1: Lääkityslistan vaiheistettu valmistelu

Vaihe 1 KÄYTTÖÖNOTOSSA

• Kanta Reseptikeskuksen 
käytettävyyden lisääminen

• Rakenteisen annostuksen 
käyttöönotto, ml. biologisten 
lääkkeiden määrääminen*

• Määrätyn lääkkeen tunnisteen 
lisääminen reseptille 

• Sairaala-apteekkiresepti 
yhdenmukaistetaan

Vaihe 2 LAINSÄÄDÄNTÖTYÖ 
KRIITTINEN ETENEMISEEN

• Kanta-lääkityslistan käyttöönotto, 
jolloin siirrytään resepti-
keskeisyydestä lääkitysten 
kokonaisvaltaisempaan hallintaan  

• Lääkityslistan käyttöönotto myös 
sosiaalihuollon palveluissa

• Reseptittömät lääkemääräykset ja 
itsehoitolääkkeet voidaan 
sisällyttää lääkityslistalle 
ammattihenkilön kirjaamina

Vaihe 3 VALMISTELUSSA

• Avo- ja osastolääkityksen 
rajapinnan hallinta

• Lääkehoidon tarkistusmerkinnät

Käyttöönotto 2022 alkaen Kanta-lääkityslistan 
tuotantokäyttö 2024 > Q3/2025 Käyttöönotto 2026

Tavoite: Kokonaislääkityksen ajantasainen, järjestelmäriippumaton lista, mikä parantaa potilasturvallisuutta, 
helpottaa ammattihenkilöiden työskentelyä ja vähentää ”turhaa” työtä sekä osallistaa lääkkeen käyttäjää 
sitoutumaan lääkehoitonsa toteuttamiseen.

*Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien lääkeryhmätieto ja perustelu-tieto muun kuin halvimman valmisteen määräämiseen



Kanta-lääkityslistan 
käyttöönotto ja aikataulut



Jotta sähköisen lääkemääräyksen tekeminen on 
mahdollista 1.10.2023 alkaen, pitää potilastieto-
järjestelmissä olla Lääketietokannan vuoden 2022 versio 
käytössä. 
• Samassa yhteydessä pitää ottaa käyttöön Kanta-

lääkityslistan 1. vaiheen muutokset sähköiseen reseptiin pl. 
rakenteinen annostus. 

• Muutoskokonaisuus pitää sisällään lakisääteisiä muutoksia 
biologisten lääkkeiden määräämiseen.



Kanta-lääkityslistan 1. vaiheen muutosten 
aikataulu
Kanta-lääkityslistan 1. vaihe, joka sisältää Lääketietokannan vuoden 2022 version, otettiin 
tuotantokäyttöön Reseptikeskuksessa toukokuussa 2022. 
 Terveydenhuollon käyttöönotoille on tulossa lisäaikaa 30.9.2023 asti.

Potilastietojärjestelmien pitää 
 tehdä vaadittavat muutokset vuoden 2022 aikana, 
 suorittaa hyväksytysti yhteistestaus viimeistään 31.12.2022 ja
 jaella uusi versio kaikille asiakkailleen viimeistään 30.9.2023. 

Organisaatioiden on huolehdittava, että heillä on käytössään Kanta-lääkityslistan 1. vaiheen 
pl. rakenteinen annostus mukaiset toteutukset 1.10.2023 alkaen.



Perusteluita 1. vaiheen aikataulun siirtoon 
31.12.2022 => 30.9.2023

Vanhalla Lääketietokannan versiolla toimiminen olisi lainvastaista. 
• Potilaalle ei voisi määrätä uusia markkinoille tulleita valmisteita. Uusia valmisteita, 

ml. koronarokotteet, ei voisi kirjata. 
• Lääkeyrityksille aiheutuisi tulonmenetyksiä. Saattaisivat vaatia vahingonkorvauksia.
• Potilaille voitaisiin määrätä valmisteita, jotka ovat poistuneet markkinoilta tai joiden 

myyntilupa on päättynyt. 
• Lääketurvallisuusriski kasvaisi, kun toimittaisiin vanhentuneen tiedon pohjalta. 
• Lisäksi erillisselvitykset saattaisivat jäädä kirjaamatta vanhentuneen tiedon pohjalta 

kirjattaessa, jolloin potilas ei saisi lääkkeestään korvausta. Monet erillisselvityksellä 
korvattavat lääkkeet ovat kalliita. 

Huom. Lisäaika on vain 
käyttöönotolle, 

yhteistestaus pitää olla 
suoritettuna tämän vuoden 

loppuun mennessä.



Perusteluita 1. vaiheen aikataulun siirtoon 
31.12.2022 => 30.9.2023

• Kyseessä ei yksin Lääketietokannan muutokset, vaan muutos sisältää myös muut 
lääkityslistan vaiheen 1 mukaiset muutokset sähköiselle lääkemääräykselle. 

• Alkaen 1.10.2023 reseptin kirjoittaminen (lääkkeen määrääminen) onnistuu 
vain muutokset toteuttamalla. 

• Lääkärillä on tämän jälkeen velvoite määrätä edullisinta biologista lääkettä niiden 
lääkevalmisteiden osalta, joilla on biosimilaareja. 

• Kelalle tulee tämän myötä uusi valvontatehtävä biologisen lääkkeen 
määräämisen osalta vuoden 2023 alusta. 

• HE-esityksessä ehdotetaan, että Kela voi huomauttaa lääkkeen määrääjää ja 
tarvittaessa antaa uhkasakon. 



Vaiheen 1 käyttöönottotilanne

Kaikilla järjestelmillä on käyttöönotettu eteenpäin yhteensopiva versio 

Rakenteinen annostus ja Lääketietokannan muut muutokset
• Neljällä järjestelmällä käytössä rakenteisen annostuksen ja Lääketietokannan v. 2022 

toiminnallisuus (kolme apteekkijärjestelmää ja yksi potilastietojärjestelmä)
• Yksi järjestelmä hyväksytysti yhteistestattu rakenteisen annostuksen ja Lääketietokannan 

muutoksilla, jakelua ei ole vielä tehty
• Yksi järjestelmä hyväksytysti testattu Lääketietokannan/muut muutoksilla, jakelua ei ole 

vielä tehty
Lääketietokannan / muut muutokset: yhteistestauksen tilanne
• Kuusi järjestelmää testaamassa
• Kaksi järjestelmä ilmoittautunut
• Viideltä järjestelmältä odotetaan ilmoitusta



Kanta-lääkityslistan 1. vaiheen hyödyt

Potilastietojärjestelmät saavat käyttöönsä biologisten lääkkeiden ryhmittelytiedot, joiden 
avulla lääkkeen määrääjälle näytetään keskenään vertailukelpoiset biologiset lääkkeet ja 
niiden hinnat. Hallituksen esityksessä HE 245/2022 edullisimpien biologisten 
lääkkeiden määräämistä ehdotetaan tehostettavan siten, että lääkärin velvoite määrätä 
keskenään vertailukelpoisista biologisista lääkevalmisteista edullisinta siirretään 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lakiin. Lääkkeen määrääjän on merkittävä 
potilaskohtainen lääketieteellinen tai hoidollinen peruste muun kuin edullisimman 
biologisen lääkkeen valinnalle lääkemääräykseen. Terveydenhuollon toimintayksikön tai 
itsenäisen ammatinharjoittajan on huolehdittava siitä, että lääkkeen määrääjän käytettävissä 
ovat tarvittavat tietojärjestelmät tämän velvoitteen noudattamiseksi. Velvoitetta tehostetaan 
toimijoiden omavalvonnalla sekä viranomaisvalvonnalla ja seuraamuksilla mm. uhkasakolla. 
Tavoitteena on lisätä edullisempien biologisten valmisteiden käyttöä ja saada siten 
lääkekuluihin säästöä. Lakimuutoksen siirtymäaika perustelutiedon kirjaamiselle 
Reseptikeskukseen on HE:n mukaan 1.10.2023.



Kanta-lääkityslistan 1. vaiheen hyödyt

Lääketietokannan uuden version myötä lääkkeiden rajattuun korvattavuuteen 
liittyvä erillisselvitys muuttuu rakenteiseksi nykyisen lääkärin kirjoittaman 
määrämuotoisen tekstin sijaan. Rakenteinen erillisselvitys selkeyttää 
korvattavuusperusteiden kirjaamista ja vähentää reseptien laatimiseen käytettyä 
työaikaa. Lisäksi apteekkien yhteydenotot terveydenhuoltoon vähenevät 
esimerkiksi tilanteissa, joissa erillisselvitys on kirjattu puutteellisesti.
Uuden version myötä otetaan käyttöön myös käytössä olevan lääkkeen 
tunnisteita, jotka ovat edellytyksiä Kanta-lääkityslistan käyttöönotolle syksyllä 2025 
(asiakastietolain HE 246/2022). Tunnisteiden lisääminen lääkemääräykselle ei 
aiheuta lääkkeen määrääjälle ylimääräistä työtä. Kun kaikilla resepteillä on 
tunnisteet, siirtymävaiheen työmäärä organisaatioissa vähenee Kanta-lääkityslistaa 
käyttöönotettaessa. 



Kanta-lääkityslistan vaiheen 2 aikataulut

• Asiakastietolain HE-käsittelyn edistyminen kriittinen lääkityslistan 2. 
vaiheen mahdollistaja

• Aikataulut viivästyneet lainsäädäntövalmistelun viivästymisen vuoksi
• Kanta-lääkityslistan tuotantokäyttöön Q4/2024 => Q3/2025 

(HE:ssa takaraja 1.10.2027)



Kanta-lääkityslistan vaiheen 2 aikataulut

Dokumentti Vastuu Valmis viimeistään

Yleiskuvaus THL Valmis (5/2022)

Sanasto THL Valmis (4/2022)

Toimintokuvaukset THL Q1-2/2022

Lainsäädäntö STM Q4/2022

Tietosisällöt THL Q1/2023

Toiminnalliset määrittelyt KELA Q1/2023

Tekniset määrittelyt KELA Q1/2023

Toimintamallit, 
kirjaamisohjeet

THL Q4/2023

Viranomaismääräykset THL, Fimea, Valvira Q4/2023



Seuraavat kehittämisvaiheet konseptoinnin pohjalta

Vaihe 3 Lääkityslista hoidon rajapinnoissa 
• Avo- ja osastolääkityksen rajapinnan 

hallinta
• Lääkehoidon tarkistusmerkinnät
• Lääkityslistan käyttöönotto 

sosiaalihuollossa
• Paperireseptien sähköistys: 

• potilaskohtaiset erityislupavalmisteet, 
lääkkeelliset kaasut, (pro auctore reseptit)

⇒ Valmistelu käynnistyy 2022 (THL, Kela)
⇒ Vaiheet 3 & 4 sisältävät myös 

lainmuutostarpeita (STM)

Vaihe 4: Osastolääkitys ja kansalaisen 
kirjaukset, osastolääkitysmääräykset (ei 
erikoislääkitystä)
• Lääkkeen antokirjaukset 

(mm. osastohoito/kotihoito)
• Kansalaisen omat kirjaukset: 

itsehoitolääkkeet, lääkkeen käytön 
arviointimerkinnät

Vaihe 5 Kattavat kokonaislääkitystiedot
• Osastolääkityksen erikoislääkitykset 

(esim. teho-osastot, synnytyssalit, 
leikkaussalit)

• Luontaistuotteet ja ravintovalmisteet
• Kansalaisen kirjaukset: lääkkeen 

”ottomerkinnät”



Lääkityslistan kokonaisaikataulu ja vaiheistus

Lääkityslistan konseptointi, THL



Kiitos!

Riikka Vuokko
@gov.fi

stm.fi › 
@STM_Uutiset › 
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