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Nykytila:
Lääkitystieto palasina maailmalla
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Valtakunnallinen 
lääkityslista

Tavoite: 
Ajantasainen lääkitystieto saatavilla

AJANTASAINEN LÄÄKITYSTIETO?
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Potilastieto-
järjestelmä

Potilastie-
don arkisto

Saan tiedon määrätyistä resepteistä ja tehdyistä 
toimituksista. En aina voi tietää mitä asiakkaan on 

tarkoitus edelleen käyttää.
Farmasisti

Näen pitkän listan reseptejä, enkä oikein 
tiedä mitä resepteistä on tarkoitus 

ostaa. Kun käyn vastaanotolla, saan 
samoja reseptejä joita minulla jo oli 

mahdollisesti eri ohjein.
Kansalainen

”Näen omasta järjestelmästäni osittaisen 
lääkityslistan ja kansallisesta palvelusta sekavan 
listan reseptejä. Minulla ei ole tietoa, onko joku 

tarkistanut potilaan lääkityslistan ja milloin.”
Terveydenhuollon ammattihenkilö

”En näe asiakkaani lääkityksestä mitään.”
Sosiaalihuollon ammattihenkilö
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Potilastieto-
järjestelmä

Potilastie-
don arkisto

Näen asiakkaani ajantasaisen lääkityslistan ja hänelle 
toimitetut lääkevalmisteet apteekkitietojärjestelmän 
kautta. Kirjaamani toimitusmerkinnät ja lääkityksen 

arviointimerkinnät tallentuvat lääkityslistalle. 
Farmasisti

Minua hoitavat ammattihenkilöt näkevät 
lääkitystietoni yhteiseltä listalta. Voin itse 
lisätä listalle näkyviin myös omatoimisesti 
käyttämiäni lääkkeitä ja tehdä merkintöjä 

jotka näkyvät myös ammattilaisille. 
Kansalainen

”Näen aina potilaan ajantasaisen lääkityslistan 
käyttämäni potilastietojärjestelmän kautta. 
Lääkitykseen liittyvät kirjaukseni tallentuvat 

lääkityslistalle ja kirjaamastani tarkistusmerkinnästä 
seuraava potilaan lääkitystietoa tarkasteleva 

ammattihenkilö näkee, että tiedot ovat ajan tasalla. 
Terveydenhuollon ammattihenkilö

Voin tarvittaessa tarkastella asiakkaani 
lääkityslistaa käyttämäni 

asiakastietojärjestelmän kautta.
Sosiaalihuollon ammattihenkilö
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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.
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Vaihe 2 Valtakunnallinen lääkityslista

• Mahdollistaa valtakunnallisen lääkityslistan käyttöönoton perustoiminnoiltaan 2024

• Etenemisen edellytyksenä lainsäädäntömuutos (työpaketti 4)

• Sisältönä mm. lääkekeskeinen lääkemääräysten hallinta (pois reseptikeskeisyydestä 
kohti parempaa lääketiedon hallintaa), potilaan itsehoitolääkkeet ammattihenkilön 
kirjaamina

Vaihe 3 Lääkityslista hoidon rajapinnoissa (käyttöönotto 2026)

• Sisältönä mm. avo- ja osastolääkityksen rajapinnan hallinta, mikä mahdollistaa 
ajantasaisen lääkitystiedon kertymisen yhteen paikkaan

• Lisäksi toteutetaan potilaan lääkehoidon tarkistusten tekeminen siten, että tiedot 
haetaan ja tallennetaan Reseptikeskuksessa, lääkityslistan käyttöönotto 
sosiaalihuollossa ja ”paperireseptien sähköistys” (potilaskohtaiset 
erityislupavalmisteet, lääkkeelliset kaasut, pro auctore reseptit)



Vaihe 4 Osastolääkitys ja kansalaisen kirjaukset (käyttöönotto 2027)

• Sisältää mm. tarkennuksia osastolääkityksen rakenteistamiseen (ei vielä  
erikoislääkitystä), lääkkeen antokirjauksiin (mm. osastohoito/kotihoito) ja potilaan 
omiin kirjauksiin (itsehoitolääkkeet, lääkkeen käytön omat arvioinnit)

Vaihe 5 Kattavat kokonaislääkitystiedot (käyttöönotto 2029)

• Sisältää tarkennuksia mm. osastolääkityksen erikoislääkityksien osalta (esim. teho-
osastot, synnytyssalit, leikkaussalit), luontaistuotteista ja ravintovalmisteista sekä 
potilaan omista kirjauksista (tiedot lääkkeen ottamisesta)



Vaihe 1 on jo toteutuksessa.
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