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Rajattu lääkkeenmäärääminen 

1. Vastaajan taustaorganisaatio
Vastaajien määrä: 1 

Suomen Infektiolääkärit ry
puheenjohtaja  Asko Järvinen

 

2. Arvioikaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi.
Muutokset on merkitty kursivoituina.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle

kuuluvissa terveydenhuollon avohoidon

palveluissa työskentelevällä sairaanhoitajalla,

jolla on riittävä käytännön kokemus ja joka on

suorittanut valtioneuvoston asetuksella

säädettävän lisäkoulutuksen, on rajattu oikeus

määrätä apteekista hoidossa käytettäviä

lääkkeitä hoitamalleen potilaalle.

0 0 1 0 0 1 3

Oikeus koskee myös sopimuksen perusteella

hankittavia terveydenhuollon avohoidon

palveluja.

0 0 0 1 0 1 4

Yhteensä 0 0 1 1 0 2 3,5

 
 
 

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

Luonnos muutosehdotuksiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994)
 



-

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta?
Ei vastauksia. 

 

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

5 § Rajattu

lääkkeenmäärääminenSairaanhoitaja,

terveydenhoitaja ja kätilö määräävät lääkettä

vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon

perusteella taikka lääkevalmisteen

kauppanimellä myyntiluvallisena pakkauksena

liitteessä 1 lueteltuihin tautitiloihin.

0 0 0 1 0 1 4

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät

saa määrätä erityislupavalmisteita.
1 0 0 0 0 1 1

10 § Lääkkeen määrääminenSen estämättä,

mitä 4 momentissa säädetään, sairaanhoitaja,

terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä lääkettä

naisen äkillisen komplisoitumattoman

virtsatietulehduksen hoitoon

puhelinhaastattelun perusteella.

0 0 0 1 0 1 4

Yhteensä 1 0 0 2 0 3 3

 
 
 

6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:
Vastaajien määrä: 1 

Mikrobilääkkeiden käytön helpottaminen niiden määrääjien määrää lisäämällä on vastoin STM:n laatimaa
mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallista toimintaohjelmaa, jonka pyrkimyksenä on mikrobilääkkeiden
käytön vähentäminen muiden Pohjoismaiden tasolle.  Toimintaohjelmassa on erikseen nimetty laajakirjoisten
mikrobilääkkeiden korvaaminen kapeakirjoisemmilla ja esimerkkinä mainittu kefalosporiinien käytön
korvaaminen kapeakirjoisilla penisilliineillä. Niinpä kefalosporiinien sisällyttäminen hoitajien määrättäviin
lääkkeisiin tuntuu kummalliselta. Edellisen lausuntokierroksen pohjalta Suomen infektiolääkärit ry:n antaman
lausunnon perusteella on hoitajan määrättävistä mikrobilääkkeistä poistettu ainoastaan flukonatsoli, joka sekin
oli ilman reseptiä apteekista saatavilla.

 



-

7. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

J01FA10, atsitromysiini; klamydia 0 0 1 0 0 1 3

J01XE01, nitrofurantoiini; äkillinen,

komplisoitumaton alempien virtsateiden

tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla

naisella, ei miehille, ei raskaana oleville

0 0 0 1 0 1 4

Yhteensä 0 0 1 1 0 2 3,5

 
 
 

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön
asetukseen (1088/2010)
 

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Vastaajien määrä: 1 

Atsitromysiini voidaan siirtää hoitajan määrättäväksi sellaisiin terveydenhuollon toimintayksiköihin, joissa on
sukupuolitautien hoidossa vaadittava erityisosaaminen ja kokemus ja hoito on toteutettava lääkärin
valvonnassa. Diagnostiikassa tulee käyttää asianmukaisia diagnostisia testejä. Laajassa käytössä
atsitromysiinin yksioikoinen käyttö voi johtaa muiden sukupuoliteitse leviävien tautien toteamisen
viivästymiseen ja leviämiseen, millä on merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.
 
Virtsatieinfektioiden hoito on hankaloitumassa jatkuvasti lisääntyvän mikrobilääkeresistenssin vuoksi.
Nitrofurantoiini on tällä hetkellä ainoa suun kautta annosteltava ESBL-bakteerikantojen aiheuttamien
virtsatieinfektioiden hoitoon käytössä oleva lääke. Resistenssin lisääntyminen sille merkitsisi huomattavia
taloudellisia menetyksiä, mikäli virtsatieinfektioiden hoitoa jouduttaisiin kotihoidon sijaan toteuttamaan
suonensisäisesti annosteltavilla mikrobilääkkeillä hoitolaitoksissa. Nitrofurantoiinin ei tule kuulua hoitajan
reseptillä määrättäviin lääkkeisiin. 
 
Esitykseen on sittemmin lisätty hoitajareseptillä määrättäviksi pivmesillinaami ja trimetopriimi, jotka ovat siihen
paremmin soveltuvia. Esityksessä hoitajalle hyväksytään puhelimitse tehty taudinmääritys, mikä poikkeaa
muun muassa Ruotsissa lääkäreille hyväksytystä ohjeesta etäyhteydessä annettavista
mikrobilääkemääräyksistä.

 



-

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä
tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-
vuotiaille lapsille.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

J01DB01, kefaleksiini; nieluvilje-lyllä tai StrA-

pikatestillä varmen-netun nielutulehduksen

hoito, kun potilaalla on

penisilliiniallergia,rintatulehdus imettävällä

0 0 0 1 0 1 4

S01AA01, kloramfenikoli; märkäinen silmän

sidekalvon tulehdus, näärännäppy/luomirakkula
0 0 1 0 0 1 3

Yhteensä 0 0 1 1 0 2 3,5

 
 
 

10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Vastaajien määrä: 1 

Imettävän äidin rintatulehdus on usein rajuoireinen tauti, jonka hoidossa joudutaan myös oikeaa hoitopaikkaa
harkitsemaan. Vaikka valtaosa tapauksista on hoidettavissa kotioloissa, ei sairaus rajuutensa vuoksi kuulu
hoitajan diagnosoitaviin etenkin kun muut yleisinfektiot tulee kyetä poissulkemaan. Rintatulehduksen hoitoon
ehdotetaan kefaleksiinia, vaikka kansallisen toimintaohjelman mukaisesti tulisi pyrkiä suosimaan
stafylokokkipenisilliinien käyttöä sen sijalla.
 
Märkäisen sidekalvontulehduksen hoidossa paikallinen kloramfenikolihoito on tehokas ja usein taudin määritys
on helpohko. Silmän vierasesineen tai muun sairauden, kuten värikalvontulehduksen, poissulkeminen on
sairaanhoitajalle haastavaa eikä kuulu heidän koulutukseensa.  

 



-

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin
liittyviä ikärajoituksia.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

J01CA08, pivmesillinaami; äkillinen,

komplisoitumaton alempien virtsateiden

tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla

naisella, ei miehille, ei raskaana oleville

0 0 1 0 0 1 3

J01EA01, trimetopriimi; äkillinen,

komplisoitumaton alempien virtsateiden

tulehdus muuten terveellä 18-65-vuotiaalla

naisella, ei miehille, ei raskaana oleville

0 0 1 0 0 1 3

Yhteensä 0 0 2 0 0 2 3

 
 
 

Asetuksen liite 1: Lääkityksen aloittaminen
 

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Vastaajien määrä: 1 

Esitykseen on sittemmin lisätty hoitajareseptillä määrättäviksi pivmesillinaami ja trimetopriimi, jotka ovat siihen
paremmin soveltuvia. Esityksessä hoitajalle hyväksytään puhelimitse tehty taudinmääritys, mikä poikkeaa
muun muassa Ruotsissa lääkäreille hyväksytystä ohjeesta etäyhteydessä annettavista
mikrobilääkemääräyksistä.
 

 



-

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin
aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa
aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

Lisätään: J07BA01, inaktivoitu

puutiaisaivotulehdusrokote
0 0 0 1 0 1 4

Poistetaan: J07BK, vesirokkorokote 1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 1 0 0 1 0 2 2,5

 
 
 

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Vastaajien määrä: 1 

Puutiaisaivokuumerokotteeseen on kokemuksen mukaan liittynyt merkittäviä kaupallisia intressejä ja rokotteita
on virheellisesti kaupattu henkilöille, joiden riski taudin saamiseen on olematon tai hyvin vähäinen. Niinpä
puutiaisaivokuumerokotteen lisääminen hoitajan reseptillä määrättäväksi ei ole yksiselitteisesti kannattavaa.

 

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin
ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.
Ei vastauksia. 

 

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 



19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä.
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja
hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä
lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1  tällä hetkellä sisältyvien
beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä
lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja
kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja
verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja
kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti.
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyypin 2 diabeteksen
hoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän
diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa
jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

Asetuksen liite 1: Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti (Sairaanhoitaja ei voi
aloittaa näitä lääkityksiä.)
 



26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia
R03BA ja R03AC sekä lisätä liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman
mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-
vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.
Ei vastauksia. 

 

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin
liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän
diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa
jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin
aiemmin diagnosoimaan allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon.
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja
hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä
lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.
Ei vastauksia. 

 

32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin
arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä
lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja
kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.
Ei vastauksia. 

 



34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin
ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.
Ei vastauksia. 

 

36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa
oleva lääke.
Ei vastauksia. 

 

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten
hankittavissa olevia lääkkeitä ja desinfektioaine.
Ei vastauksia. 

 

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen muutosehdotuksiksi?
Ei vastauksia. 

 



42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on
merkitty kursivoituina.
Vastaajien määrä: 1 

Tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

tarkoitu

ksenmu

kainen

Melko

epätark

oitukse

nmukai

nen

Epätark

oitukse

nmukai

nen

En osaa

sanoa
Yhteensä Keskiarvo

4 § Koulutuksen sisältö:Opiskelija saa

lääkkeen-määräämiskoulutusta suorittaessaan

korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea

hyväkseen muussa kotimaisessa tai

ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa

oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä

korvata lääkkeenmääräämis-koulutukseen

kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla

opinnoilla.

0 0 0 1 0 1 4

6 § Kelpoisuus koulutukseen:Koulutukseen

otettavalla tulee olla vähintään kolmen vuoden

käytännön kokemus sillä tehtäväalueella, jolla

hän tulee lääkettä määräämään.

1 0 0 0 0 1 1

7 § Todistus:Korkeakoulu antaa opiskelijalle

todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Todistukseen merkitään koulutuksen laajuus,

osaamiskokonaisuudet ja niiden näyttö, tieto

koulutukseen sisältyvää käytännön opiskelua

ohjanneesta lääkäristä, tieto 4 §:n 3

momentissa tarkoitetuista hyväksiluetuista ja

korvatuista opinnoista sekä tieto siitä, että

kyseessä on terveydenhuollon

ammattihenkilöistä annetun lain 14 §:n 3

momentissa tarkoitettu rajatun

lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden

edellyttämä koulutus.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 1 0 3 2

 
 
 



43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne
Ei vastauksia. 

 

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen muutosehdotuksiksi?
Ei vastauksia. 

 

Asetuksen liite 2: Optikon vastaanottoaan varten hankittavissa olevat lääkkeet
 

Asetuksen liite 3: Suuhygienistin ammatinharjoittamistaan varten hankittavissa olevat lääkkeet
 

Luonnos muutosehdotuksiksi lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun
valtioneuvoston asetukseen (1089/2010)


