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Asia: AKAVAN SAIRAANHOITAJAT JA TAJA RY: N LAUSUNTO HALLITUKSEN 
SÄÄDÖSMUUTOSESITYKSISTÄ TERVEYDENHUOLTOLAKIIN KOSKIEN SAIRAANHOITAJIEN 
RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUKSIA 

 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuultavaksi lausuntopyynnöstä koskien 

hallituksen säädösmuutosesityksiä terveydenhuoltolain (1326/2010) muuttamisesta lääkkeenmääräämisen 

edellytyksenä olevan koulutuksen korvaamisesta valtion varoista, ja pitää esityksiä kannatettavina.  

 

Yleistä säädösmuutosesityksistä 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa valtion koulutuskorvausten maksaminen sairaanhoitajan 
rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen johtavasta koulutuksesta. Korvaus maksettaisiin 
erikoispätevyyden saaneiden henkilöiden määrän perusteella.  

Sairaanhoitajien (ml. sairaanhoitajan laillistuksen saaneet terveydenhoitajat ja kätilöt) rajatusta 
lääkkeenmääräämisestä (asetus 1088/2010) on saatu hyviä kokemuksia. STM tutkimuksen tulokset vuodelta 
2014 osoittavat, että potilaista 94 % oli tyytyväisiä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen. Toiminnan 
jatkuvuus pitäisi mahdollistaa myös rahoituksella lakiluonnoksessa esitetyllä tavalla, jotta työnantajalle 
tulevat korkeat kustannukset eivät ole esteenä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämistoiminnan jatkumiselle ja 
laajentamiselle. 

 

Valtion korvauksen maksaminen lääkkeen määräämisen erikoispätevyyteen johtavan koulutuksen 
perusteella  

Esityksen tavoitteena on valtion korvauksen maksaminen sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutukseen. 

Perustelut ja muutosesitys ovat hyvät ja kannatettavia. Esitys on myös linjassa sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksen tavoitteiden kanssa sekä lisää tasa-arvoisuutta lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen nähden. 

Uudistus myös omalta osaltaan kannustaa sairaanhoitajia kehittämään omaa osaamistaan ja työnantajaa 

kehittämään palvelujen laatua.  

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 12/2015 selvityksen rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta ja 
kehittämisehdotuksista. Selvityksen mukaan sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutus rahoitettiin  
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terveydenhuollon toimintayksiköiden koulutusbudjetista. Koulutusmäärärahat jaetaan yleensä eri 
henkilöstöryhmien koulutusmäärärahoiksi terveydenhuollon toimintayksiköissä. Kun toimintayksiköt 
joutuvat itse kustantamaan sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen, on riski, että varat ovat pois 
osaamisen varmistamiseen liittyvästä ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuksen puute taas on yhteydessä 
mm. huonontuneeseen hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen. Koulutuskorvauksen maksaminen valtion 
varoista lisää myös sairaanhoitajien urakehitysmahdollisuuksia  ja alalla pysymistä.  

 

Valtion korvauksen maksaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle aluehallintovirastolle 
toimintayksikön tekemän hakemuksen perusteella   

Säännösehdotuksen mukaan aluehallintovirastot voisivat maksaa valtion korvausta valtioneuvoston 
asetuksella 1089/2010 säännellyn koulutuksen kustannuksiin sellaisille toimintayksiköille, jotka tuottavat 
julkiseen järjestämisvastuuseen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluita. Kustannusperusteista säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Kannatamme tehtyjä muutosesityksiä. 

Muut perustelumuistiossa esitetyt laajennus- ja kehittämisehdotukset ovat kannatettavia. Laajentaminen 
julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulla olevaan avohoitoon, joka voi olla muun toimijan tuottamaa, 
on mielestämme kannatettava. Koulutustarvetta on myös uusilla alueilla. Tällä hetkellä avoapteekeissa on 
Apteekin Terveyspiste –toiminnoissa 10 sairaanhoitajan vastaanottoa. Kehittämistyötä sairaanhoitajan 
vastaanottotoiminnan kehittämiseksi avoapteekkeihin on tehty vuosia. Avoapteekkiverkosto kattaa koko 
Suomen noin 800 toimipisteellään. Katsomme, että Apteekin terveyspisteessä työskentelevien 
sairaanhoitajien mahdollisuutta saada rajattu lääkkeenmääräämiskoulutus ja lupa järjestämisvastuussa 
olevan yksikön vastaavalta lääkäriltä täytyy selvittää. 

Pidämme myös erittäin hyvänä sitä, että korkeakouluverkoston laatimat ja ylläpitämät 
lääkkeenmääräämiskoulutuksen yhtenäiset perusteet ohjaavat koulutusten sisältöä ja että STM seuraa nyt 
mahdollistettavaa aiempien opintojen ja osaamisen hyväksi lukemista. 

 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry kannattaa terveydenhuoltolakiin tehtyjä säädösmuutosesityksiä. 

 

 
 


