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Hallintoylihoitajat ry:n lausunto sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä 
 

 
Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta ehdotetaan laa-
jennettavaksi (Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki 
559/1994, 23 b §). Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen 
mahdollistaa sairaanhoitajien (tai vastaava koulutus: terveydenhoitaja ja 
kätilö) ammattitaidon laajamittaisen hyödyntämisen kunnallisen terveys-
keskuksen avovastaanotoilla, sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä ja 
perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon eri palve-
luissa. Sote-uudistuksen tavoitteet, valinnanvapaus, uudistukseen liitty-
vät potilas- ja asiakaslähtöiset toimintamallit, työnjaon muuttaminen se-
kä uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto koko maassa edellyttää 
hallittua tehtäväkuvien laajentamista. Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus 
on yksi oleellinen osa tulevaisuuden sote-keskusten ja liikelaitosten toi-
minnan kehittämistä aidosti asiakas- ja potilaslähtöiseksi palveluksi. 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta (luonnos) sisältää kaikki 
oleelliset perustelut rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamiselle – 
ammatillinen koulutus, kansainvälinen kehitys, nykytilan hyvät käytännöt 
ja kokemukset, taloudelliset vaikutukset, vaikutukset viranomaistoimin-
taan ja potilasturvallisuuteen liittyvät asiat. Lakimuutos tukee vahvasti 
sote-uudistuksen kokonaistavoitteita: ihmisten hyvinvointi- ja terveys-
erojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden parantaminen ja 
saatavuus sekä kasvavien kustannusten hillintä.  
 
Myös sähköisten palveluiden käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa tulee muuttamaan työnkulkua ja toimintaa, jossa potilaslähtöiset pal-
velut ovat keskeisiä. Hallituksen ja STM:n kärkihankkeista Omahoito ja 
digitaaliset palvelut (ODA) sekä Virtuaalisairaala ovat jo ottamassa käyt-
töön asiakaspalveluita, joiden avulla kansalainen itse voi tehdä oirearvi-
ointinsa, järjestelmä tuottaa tiedon terveydenhuollon ammattilaiselle ja 
esimerkiksi sähköisen reseptin avulla sekä asiakkaan hoitopolkua että 
terveydenhuollon ammattilaisen työnkulkua voidaan sujuvoittaa. Ehdo-
tettu lakimuutos tukee sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja käytän-
nön ammattilaisten tehtävien ja työnjaon järkevää, asiakaslähtöistä jär-
jestämistä. 
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Rajatun lääkkeenmääräämisen laajentaminen on linjassa kansainväli-
sen terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen ja ammatinharjoittami-
sen sekä urakehityksen kanssa. Suomessa sairaanhoitajien koulutus on 
kansainvälistä huipputasoa. Ammatillinen, kliinisellä uralla kehittymisen 
mahdollisuus tulee säilyttää. Näin varmistetaan tulevaisuuden sote-
palveluiden laatu ja osaava henkilöstö myös Suomessa. Palveluiden 
säilyminen ja osaavan henkilöstön sitoutuminen työhönsä tulee ole-
maan yksi isoimmista haasteista isojen kaupunkitaajamien ulkopuolella. 
Lisääntyvät avohoidon palvelut tulevat tarvitsemaan lisää osaavaa hen-
kilöstöä ja järkevää työnjakoa eri ammattiryhmien välillä, jota tavoitelta-
va lakimuutos tukee vahvasti. 
 
Suomalaista hoitotyön ylintä johtoa edustava Hallintoylihoitajat ry tukee 
vahvasti ehdotettua lakimuutosta ja siihen liittyvien asetusten muutosta, 
jotka mahdollistavat rajatun lääkemääräämisoikeuden sairaanhoitajan, 
terveydenhoitajan ja kätilön laajennetussa tehtäväkuvassa. 
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