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Asia: Sairaanhoitajan Iaakkeenmaaraamiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkoston lausunto koskien 
luonnosta rajatun Iaakkeenmaaraamisen saadösmuutosehdotuksiksi 

Sairaanhoitajan Iaakkeenmaaraamiskoulutuksen suomalainen korkeakouluverkosto kiittää 
mahdollisuudesta lausua näkemyksensä sairaanhoitajan rajatun Iaakkeenmaaraamiseen 
saadösmuutosehdotuksista. Muutosehdotus koskee terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annetun lain (559/1994) 23 b5, sosiaali- ja terveysministeriön asetusta Iaakkeen maaraami- 
sesta (1088/2010) ja valtionneuvoston asetus Iaakkeen maaraamisen edellyttämästä koulu- 
tuksesta (1089/2010). Tässä lausunnossa ei oteta kantaa optikon eikä suuhygienistin osalta, 
sillä niihin liittyvä Iaakkeenmaaraaminen eivät kuulu verkoston toimintaan. Lausunto on val- 
misteltu Sairaanhoitajan Iaakkeenmaaraamiskoulutuksen suomalaisen korkeakouluverkos- 
ton kuuluvien korkeakoulujen yhteistyönä. 

Verkosto pitää kaikkia ehdotettuja muutoksia kokonaisuudessaan kannatettavina, tarpeelli- 
sina ja tarkoituksenmukaisina. Ehdotukset mahdollistavat sairaanhoitajan, terveydenhoita- 
jan ja kätilön Iaakkeenmaaraamisen myös ulkoistetuissa perusterveydenhuollon palveluissa 
seka erikoissairaanhoidon avosairaanhoidon vastaanotoilla. Molemmat laajennukset ovat 
erittain kannatettavia purkaen nykyisen lainsäädännön esteitä sairaanhoitajan Iaakkeen 
maaraamisen käytön laajenemiselle. TaIIa hetkellä seitsemällä erikoispatevyyden omaavalla 
sairaanhoitajalla ei ole oikeutta maarata lääkkeitä. Edellä mainitut saadösmuutokset ovat 
välttämätön osa maakunta ja sote-lakien kokonaisuutta ja mahdollistavat palvelurakentei- 
den kehittymisen kokonaisvaltaisesti. On hyvä huomioida, että erikoissairaanhoidon avopal- 
veluissa on sairaanhoitajan itsenäisiä vastaanottoja, joiden tehtavakuvaa voidaan näin laa- 
jentaa ja palveluja uudistaa. Myös kotisairaanhoidon ja kotihoidon palveluiden osalta tämä 
laajennus joustavoittaa asiakkaiden lääkehoidon prosessia. 

Asetus Iaakkeen maaraamisesta 

Ehdotus Iaakkeen maaraamisesta kauppanimella myyntiluvallisina pakkaskokoina on erit- 
täin kannatettava ja toivottu. Lääkkeen maaraaminen puhelimessa tapahtuvan hoidon tar- 
peen arvioinnin perusteella on erittain perusteltua erityisesti akillisen komplisoitumattoman 
virtsatietulehduksen osalta. Lisäksi esitämme, että rokotemaaraykset tulee olla mahdollista 
maarata myös puhelinkeskustelun perusteella. Vastaanotolla käynti, rokotteen ostaminen 
apteekista ja uudelleen tulo vastaanotolle sen pistamista varten monimutkaistaa ja hidastaa 
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turhaan potilaan saamaa palvelua. Olisi perusteltua seka inhimillisista että yhteiskunnalli- 
sista syitä harkita laajemminkin erilaisten digipalveluiden mahdollistamista. Puhelinhaastat- 
telua voidaan pitää palveluiden kehittämistä rajoittavana, siksi esitämme tämän pykälän 
muuttamista siten, että Iaakkeenmaaraaminen olisi erilaisin digitaalisin / etakommunikaa- 
tioyhteyksin mahdollista eikä ainoastaan puhelimitse. 

Ehdotetut laajennukset niin tautitiloissa kuin lääkkeissä sosiaali- ja terveysministeriön ase- 
tusta lääkkeen määräämisestä (1088/2010) liitteeseen 1 ovat perusteltuja. Se, että sairaan- 
hoitajien jatkettavien lääkkeiden listaa laajennetaan koskemaan käypä hoito suositusten 
mukaisia lääkkeitä keskeisissa kansansairauksissamme, on erittäin kannatettavaa potilaiden 
hoidon saatavuuden parantamiseksi, pitkaaikaispotilaisen hoidon tehostamiseksi ja palve- 
luiden tarkoituksenmukaiseksi organisoinniksi. 

On erittäin kannatettavaa, että sairaanhoitajien oikeutta aloittaa lääkitys edellä mainitun 
asetuksen liitteen 1 mukaisesti laajennetaan seka lääkeaineiden että tautitilojen osalta. Kou- 
lutuksen käyneillä kokeneilla sairaanhoitajilla on osaaminen hoidon tarpeen arvioinnin li- 
säksi nayttöön perustuvien hoitosuositusten mukaiseen päätöksentekoon. Hoitosuositukset 
ja niissä olevat linjaukset kriteereistä, joiden tulee täyttyä ennen antibioottihoidon aloitusta, 
ovat lähtökohta myös sairaanhoitajan Iaakkeenmaaraamisessa. Näyttöä siitä, että sairaan- 
hoitajat maaraisivat herkemmin antibioottihoidon kuin lääkäri, ei ole osoitettu kansainvali- 
sissa tutkimuksissa. 

Asetus lääkkeen miiäräiimiren edellyttiimästä koulutuksesta 

Kannatamme asetukseen Iaakkeenmaaraamisen edellyttämästä koulutuksesta $ 6 esitettyä 
muutosta työkokemuksen rajauksen poistosta. Se selkeyttää opiskelijavalintaa seka vahen- 
taa byrokratiaa. Lisäksi se lisää hakijoiden yhdenvertaisuutta mahdollistaen viimeisen viiden 
vuoden aikana vanhempainvapaalla/hoitovapaalla olleiden kokeneiden hakijoiden valinta- 
kelpoisuuden. Verkosto kannattaa myös $ 4 esitettya muutosta hyvaksiluvusta. Hyvaksilu- 
vun kaytannöt ovat vakiintuneet korkeakouluissa, joten säädös ei aiheuta lisätyöta. Hyvak- 
siluvun edellytyksenä on silti oltava se, että osaaminen on seka sisällöllisesti että tasoltaan 
(EQF 7) vastaavaa. Lisäkoulutukseen sisältyvien osaamiskokonaisuuksien näyttöjen kautta 
voidaan varmistaa osaaminen lisäkoulutuksen ajankohtana. 
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