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Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 

Ratamestarinkatu 12      
00520 Helsinki 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 

kirjaamo@stm.fi 
juliana.tenovuo@stm.fi 
 
 

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi laeiksi 

lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta  

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pääosin apteekkitoimintaa ja lääkelakia. 

Keskeisiä linjauksia ja ehdotuksia ovat: 

1. Palveluita kehitettäessä kuullaan paikallisia tarpeita 

2. Avoapteekkien perustamista sairaaloiden yhteyteen edistetään 

3. Kotihoidolla tai palveluasumisyksiköllä on oma lääkekaappi akuuttien lääkehuoltoon liittyvien 

tilanteiden hoitamista varten 

4. Lääkelakia muutetaan niin, että apteekkiluvan myöntämisessä otetaan huomioon rikostuomiot 

 

1. Palveluita kehitettäessä kuullaan paikallisia tarpeita 

Lakiehdotuksen mukaan apteekkien ja niiden toimipisteiden määrää on tarve lisätä ja siten parantaa 

apteekkipalveluiden alueellista saatavuutta ja laatua. Jotta tämä toteutuisi on samalla Lääkealan turvallisuus- 

ja kehittämiskeskuksen kriteeristöä luvan määräytymisessä selkeytettävä ja helpotettava. SuPer kannattaa 

esitystä ja pitää erityisen tärkeänä apteekkien neuvontapalveluiden lisäämistä nykyisestä, lääkkeiden 

saatavuuden turvaamisen lisäksi. Apteekkien palveluita käyttävistä asiakkaista useat ovat monisairaita ja 

paljon lääkkeitä käyttäviä. Heidän kohdallaan apteekeissa saatavalla neuvonnalla on merkittävä vaikutus 

lääkehoidon toteutumisessa suunnitellusti ja terveyden edistämisessä. Huomioimalla asiakkaan 

kokonaislääkitys on mahdollisuus puuttua haitallisiin yhteisvaikutuksiin ajoissa ja välttää niistä aiheutuvien 

riskien kustannukset, jotka usein aiheutuvat terveydenhuollon palveluiden käytöstä.  Esimerkiksi 
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kotihoidossa on tällä hetkellä niin niukat henkilöstöresurssit, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

antama lääkeneuvonta ei ole riittävä.  

2. Avoapteekkien perustamista sairaaloiden yhteyteen edistetään 

SuPer kannattaa esitystä avoapteekkien perustamisesta sairaaloiden ja päivystystoimipaikkojen yhteyteen. 

Lääkkeiden saatavuus terveydenhuollon hoitopaikan ulkopuolella, kotiutusvaiheessa, on useimmilla 

paikkakunnilla tällä hetkellä niin huono, että asiakkaalla tai hänen omaisillaan ei ole mitään mahdollisuutta 

saada määrättyä lääkettä poistuttuaan sairaalasta. Määrättyjen lääkkeiden saatavuus on turvattava 

uudistuksella valtakunnallisesti yhdenvertaisesti ja sen toteutumista on seurattava. Lunastamattomien 

lääkkeiden haittavaikutukset aiheuttavat niin kansalaisille kuin yhteiskunnalle mittavia kustannuksia.    

3. Kotihoidolla tai palveluasumisyksiköllä on oma lääkekaappi akuuttien lääkehuoltoon liittyvien 

tilanteiden hoitamista varten 

Esitys sosiaalihuollon asumispalveluiden lääkehuollon parantamisesta on SuPerista hyvä. Akuuttien 

tilanteiden hoitoa varten, yhteiskäyttöön tarkoitettu lääkevarasto, mahdollistaa oikea-aikaisen lääkehoidon 

aloittamisen paikan päällä. Valvira on selkeästi linjannut, että lääkehoidon toteuttaminen on 

terveydenhuollon toimintaa riippumatta siitä, minkälaisessa ympäristössä sitä toteutetaan. Sosiaalihuollon 

yksiköissä työskentelee paljon muitakin kuin terveydenhuollon ammattihenkilöitä. SuPerin näkemyksen 

mukaan lainsäädännöllä, riittävällä valvonnalla ja tarkistuksilla on varmistettava, että lääkehoitoon 

kouluttamattomat eivät saa osallistua lääkehoitoon. Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa on oltava niiden 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden nimet, joilla on voimassa lääkelupa ja oikeus toteuttaa lääkehoitoa.  

4. Lääkelakia muutetaan niin, että apteekkiluvan myöntämisessä otetaan huomioon rikostuomiot 

Apteekeissa työskentelevä henkilöstö varmistaa omalta osaltaan, että kansalaisten apteekissa saama palvelu 

on turvallista, sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää. Henkilökunnan on kaikessa toiminnassa noudatettava 

voimassa olevia säädöksiä, ammattieettisiä velvollisuuksia, sekä annettuja ohjeita ja määräyksiä. 

SuPer esittää, että Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle myönnetään tiedonsaantioikeudet koko 

apteekin henkilökuntaan, eikä esityksen mukaisesti vain apteekkiluvan hakijoihin.  Tämä lisää alan 

yhdenvertaisuutta ja varmistaa asiakasturvallisuuden.  

 
Helsingissä 20.2.2018 
 
SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER RY  
 

     
Silja Paavola     Jussi Salo  
puheenjohtaja                          kehittämisjohtaja 

 

SuPeriin kuuluu yli 90 000 lähi-ja perushoitajaa sekä muita toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita, jotka 

työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.  

  

Lisätietoja lausunnosta antaa asiantuntija Elina Ottela 09 2727 9154, elina.ottela@superliitto.fi  


