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RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN SÄÄDÖSMUUTOSESITYKSISTÄ 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä koskien hallituksen 

säädösmuutosesityksiä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 b§, sosiaali- ja 

terveysministeriön asetusta lääkkeen määräämisestä (1088/2010) ja valtioneuvoston asetusta lääkkeen 

määräämisen edellyttämästä koulutuksesta (1089/2010), ja pitää pääosin esityksiä kannatettavina.  

 

Yleistä säädösmuutosesityksistä 

Esityksien keskeisenä tavoitteena on laajentaa rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta erikoissairaanhoidon 

avohoidon palveluihin, perusterveydenhuollon avohoidon palveluihin ja kunnan järjestämisvastuulle 

kuuluvien sopimusperusteisesti hankittaviin terveydenhuollon avohoidon palveluihin. Mikäli Sote- ja 

maakuntauudistus etenee suunnitellulla tavalla, on tärkeää, että rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen 

liittyviin säädöksiin tehdään toiminnan edellyttämiä muutoksia. Toiminta kehittyy mm. digitalisaation myötä, 

jolloin perinteiset vastaanottokäynnit vähenevät entisestään ja hoitajien vastaanottokäynnit lisääntyvät. 

Hoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisestä (asetus 1088/2010) on saatu pääosin hyviä kokemuksia.  

 

Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämä koulutus 

Valtioneuvoston asetuksessa (1089/2010) edellytetään kolmen vuoden työkokemusta viimeisten viiden 

vuoden ajalta, mitä esitetään muutettavaksi vain kolmen vuoden työkokemukseksi. Muutosesitys on hyvä ja 

kannatettava, koska nykyinen voimassa oleva asetus asettaa esim. perhe- tai muilla vapailla olevat hoitajat 

eriarvoiseen asemaan.  

Asetukseen esitetään aikaisempien opintojen hyväksi lukemista ja samantasoisten opintojen korvaamista. 

Lääkehoito muuttuu erittäin nopeasti ja muualla suoritettujen opintojen sisältöä on vaikea arvioida. Taja ei 

kannata näitä esityksiä. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kaikilla koulutuksen saaneilla hoitajilla 

on samat ajantasaiset tiedot.  

 

Rajatun lääkkeenmääräämisen laajentaminen 

Rajattuun lääkkeenmääräämisasetukseen esitetään useita uusia lääkkeitä, joita sairaanhoitaja voi potilaalle 

aloittaa tai jatkaa aikaisemman hoitosuunnitelman mukaan. Kannatamme tehtyjä muutosesityksiä 

lääkevalikoiman laajentamiseksi. Muutokset sujuvoittavat ja nopeuttavat potilaiden hoitoa.    
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Rajatusta lääkkeenmääräämisestä saadut kansalliset ja kansainväliset kokemukset osoittavat, että 

sairaanhoitajien lääkkeenmäärääminen on turvallista ja laadukasta. Sairaanhoitajien 

lääkkeenmääräämisoikeus parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä lääkehoitoon 

sitoutumista ja sitä kautta ihmisten terveyttä. Potilastyytyväisyys lisääntyy, nopeasti aloitettu hoito vähentää 

potilaan kärsimyksiä ja nopeuttaa tervehtymistä, jota kautta syntyy myös taloudellisia säästöjä. 

 

 

 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry kannattaa pääosin tehtyjä säädösmuutosesityksiä.   

 

 
 


