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STM Kirjaamo

Lähettäjä: Räty Raija <Raija.Raty@hus.fi>
Lähetetty: tiistai 13. maaliskuuta 2018 10.41
Vastaanottaja: Laakkonen Annimari (STM); Opetus- ja kulttuuriministeriö; Valtiovarainministeriö; 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL; Valvira Kirjaamo; Kela; KUNTALIITTO; Espoon kaupunki; Helsingin kaupunki; 
kirjaamo@jyvaskyla.fi; Kallion peruspalvelukuntayhtymä; Kaupunki Kouvola KAS; 
Kuopion kaupunki; kirjaamo@lahti.fi; Oulun kaupunki; Pieksämäen kaupunki; 
Saarikka; Tampereen kaupunki; Turun kaupunki; Vantaan kaupunki; Ylä-Savon SOTE 
kuntayhtymä; Kirjaamo (eksote.fi); Kirjaamo (epshp.fi); Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 
ky; Keskuskirjaamo Hus (hus.fi); Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky; Kainuun maakunta -
kuntayhtymä; Kirjaamo (khshp.fi); Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä Kiuru; Kirjaamo (ksshp.fi); Kirjaamo (carea.fi); Lapin 
sairaanhoitopiiri; Kirjaamo (lpshp.fi); Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; Pohjois-Karjalan 
sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky; Kirjaamo (ppshp.fi); Kirjaamo (kuh.fi); Kirjaamo 
(phsotey.fi); Satakunnan sairaanhoitopiiri; Vaasan sairaanhoitopiirin ky; Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä; Lääkäripalveluyritykset ry; KUNTALIITTO; 
Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA; nenä- ja 
kurkkutaudit (ORL; Suomen Apteekkariliitto; Suomen Diabetestutkijat ja 
Diabetologit ry; Vehkavaara Satu; Suomen Farmakologiyhdistys ry; Suomen 
Farmasialiitto ry; Suomen Gynekologiyhdistys ry; Suomen Hammaslääkäriliitto ry; 
Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry; Järvinen Asko; Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry; 
Niemi Mikko; Suomen Kätilöliitto ry; Suomen Lääkäriliitto ry; Suomen Optinen 
Toimiala ry; Suomen Proviisoriyhdistys ry; Salmi Sanna; Suomen Sairaanhoitajaliitto 
ry; Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry; Suomen Suuhygienistiliitto ry; Suomen 
Terveydenhoitajaliitto ry; Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry; Tehy ry; Tehy ry:n 
Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyjaosto; Arenen Terveysalan verkosto; Turun 
ammattikorkeakoulu (Suuhygienistikoulutus; Helsingin yliopisto; Itä-Suomen 
yliopisto; Tampereen yliopisto; Turun yliopisto; Åbo Akademi; Iho- ja Astmaliitto ry; 
Hengitysliitto ry; Suomen Diabetesliitto ry; Suomen Kipu ry; Suomen Potilasliitto ry; 
Suomen Sydänliitto ry; SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry/pääsihteeri Vertti 
Kiukas; Helsingin yliopiston apteekki; Itä-Suomen yliopiston apteekki; 
Apteekkitavaratukkukauppiaat ry; Lääketeollisuus ry; Rinnakkaislääketeollisuus ry; 
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry; nenä- ja kurkkutaudit (ORL; 
Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA

Kopio: STM Ministerit; Varhila Kirsi (STM); Voipio-Pulkki Liisa-Maria (STM); Antila Outi 
(STM); STM Kirjaamo; Vallimies-Patomäki Marjukka (STM); Tervahauta Markku 
(STM); Mustonen Eila (STM); Sillanaukee Päivi (STM); STM Hpon posti

Aihe: VS: Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksista, 
HUS/3175/2017

Seurantamerkintä: Seuranta
Merkinnän tila: Merkitty

Hei, 
 
olen nyt yrittänyt lukea liitteitä läpi, koska en ole asiaan mitenkään aiemmin perehtynyt. 
 
Ilmeisesti muutos koskisi sitä, että hoitajat, jotka ovat olleet alalla työssä vähintään 3-5v ja käyneet 
erityiskoulutuksen, saisivat tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin ja näiden perusteella määrätä joitain lääkkeitä 
diagnosoimaansa potilaan tautiin.  
Eli perinteiseen lääkärin koulutukseen kuuluvaan työhön. 
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Myös tekstissä luki, että erityiskoulutetut hoitajat tukeutuvat käypä hoito suositukseen. Hyvä niin. 
 
Jossain kohtaa tekstissä kuitenkin luki, että lääkäri on tehnyt listan lääkkeistä, joita erityiskoulutettu hoitaja saa 
itsenäisesti määrätä.  
Jäi sellainen kuva, että vastuu jää kuitenkin lopputilanteessa lääkärillä, joka on antanut luvan kyseisten lääkkeiden 
määräämiseen, jos jotain menee ns. pieleen.  
 
Tässä herää kysymys, onko erityiskoulutus riittävä itsenäiseen dg tekoon ja lääkkeiden määräämiseen, sekä 
mahdollisten differentiaalidiagnostiikkaa edellyttävien selvitysten tarpeen huomaamiseen.  
Mielellään tietysti kokonaisvastuukin sitten olisi kyseisellä taholla eli hoitajalla. 
 
Otettiin myös kantaa siihen, että lääkäreitä on valmistumassa paljon, kiintiöitä on lisätty viime vuosina Suomessa, ja 
ulkomailla on ns. kuudes lääketieteellinen, jossa valmistuu n.900 lääkäriä (-/vuodessa?).  
Varsinaisen tautien diagnosointikoulutuksen saaneita siis on valmistumassa melko runsaastikin.  
 
Eli ylläolevista syistä suhtaudun kriittisesti hoitajien lääkemääräämisoikeuden laajentamiseen. 
 
-vastuukysymykset 
-onko tarvetta 
-onko riittävää koulutusta 
 
Raija 
 
 
 
 
 

Lähettäjä: Laakkonen Annimari (STM) [mailto:annimari.laakkonen@stm.fi]  
Lähetetty: 13. helmikuuta 2018 13:10 
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö <kirjaamo@minedu.fi>; Valtiovarainministeriö 
<valtiovarainministerio@vm.fi>; Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea <kirjaamo@fimea.fi>; Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos THL <kirjaamo@thl.fi>; Valvira Kirjaamo <kirjaamo@valvira.fi>; Kela 
<esikuntapalvelut@kela.fi>; KUNTALIITTO <kirjaamo@kuntaliitto.fi>; Espoon kaupunki <kirjaamo@espoo.fi>; 
Helsingin kaupunki <helsinki.kirjaamo@hel.fi>; kirjaamo@jyvaskyla.fi; Kallion peruspalvelukuntayhtymä 
<kirjaamo@kalliopp.fi>; Kaupunki Kouvola KAS <kirjaamo@kouvola.fi>; Kuopion kaupunki <kirjaamo@kuopio.fi>; 
kirjaamo@lahti.fi; Oulun kaupunki <kirjaamo@ouka.fi>; Pieksämäen kaupunki <kirjaamo@pieksamaki.fi>; Saarikka 
<toimisto@saarikka.fi>; Tampereen kaupunki <kirjaamo@tampere.fi>; Turun kaupunki <turun.kaupunki@turku.fi>; 
Vantaan kaupunki <kirjaamo@vantaa.fi>; Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä <kirjaamo@ylasavonsote.fi>; Kirjaamo 
(eksote.fi) <kirjaamo@eksote.fi>; Kirjaamo (epshp.fi) <kirjaamo@epshp.fi>; Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
<kirjaamo@essote.fi>; HUS Keskuskirjaamo <Hus.Keskuskirjaamo@hus.fi>; Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky 
<kirjaamo@sosteri.fi>; Kainuun maakunta -kuntayhtymä <kirjaamo@kainuu.fi>; Kirjaamo (khshp.fi) 
<kirjaamo@khshp.fi>; Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru 
<kirjaamo@soite.fi>; Kirjaamo (ksshp.fi) <kirjaamo@ksshp.fi>; Kirjaamo (carea.fi) <kirjaamo@carea.fi>; Lapin 
sairaanhoitopiiri <kirjaamo@lshp.fi>; Kirjaamo (lpshp.fi) <kirjaamo@lpshp.fi>; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
<kirjaamo@pshp.fi>; Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky <kirjaamo@siunsote.fi>; Kirjaamo 
(ppshp.fi) <kirjaamo@ppshp.fi>; Kirjaamo (kuh.fi) <kirjaamo@kuh.fi>; Kirjaamo (phsotey.fi) <kirjaamo@phsotey.fi>; 
Satakunnan sairaanhoitopiiri <kirjaamo@satshp.fi>; Vaasan sairaanhoitopiirin ky <kirjaamo@vshp.fi>; Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä <kirjaamo@tyks.fi>; Lääkäripalveluyritykset ry <ismo.partanen@lpy.fi>; 
KUNTALIITTO <kirjaamo@kuntaliitto.fi>; Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA 
<jari.jalava@thl.fi>; nenä- ja kurkkutaudit (ORL <elina.penttila@kuh.fi>; Suomen Apteekkariliitto 
<info@apteekkariliitto.fi>; Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry <diabetesliitto@diabetes.fi>; Vehkavaara Satu 
<Satu.Vehkavaara@hus.fi>; Suomen Farmakologiyhdistys ry <puheenjohtaja@sfy.fi>; Suomen Farmasialiitto ry 
<kirsi.kvarnstrom@farmasialiitto.fi>; Suomen Gynekologiyhdistys ry <seija.grenman@tyks.fi>; Suomen 
Hammaslääkäriliitto ry <matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi>; Suomen Ihotautilääkäriyhdistys ry <jtlepp@utu.fi>; 
Järvinen Asko <Asko.Jarvinen@hus.fi>; Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry <info@skly.fi>; Niemi Mikko 
<mikko.niemi@hus.fi>; Suomen Kätilöliitto ry <toimisto@suomenkatiloliitto.fi>; Suomen Lääkäriliitto ry 
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<laakariliitto@laakariliitto.fi>; Suomen Optinen Toimiala ry <naery@naery.fi>; Suomen Proviisoriyhdistys ry 
<toimisto@proviisoriyhdistys.net>; Salmi Sanna <sanna.k.salmi@hus.fi>; Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 
<info@sairaanhoitajat.fi>; Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry <johanna.kuusisto@kuh.fi>; Suomen 
Suuhygienistiliitto ry <puheenjohtaja@suuhygienistiliitto.fi>; Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 
<leila.lehtomaki@terveydenhoitajaliitto.fi>; Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry <toimisto@stal.fi>; Tehy ry 
<rauno.vesivalo@tehy.fi>; Tehy ry:n Lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyjaosto <jari.kauppinen@ksshp.fi>; Arenen 
Terveysalan verkosto <salla.seppanen@savonia.fi>; Turun ammattikorkeakoulu (Suuhygienistikoulutus <paula.yli-
junnila@turkuamk.fi>; Helsingin yliopisto <hy-arkki@helsinki.fi>; Itä-Suomen yliopisto <kirjaamo@uef.fi>; 
Tampereen yliopisto <kirjaamo@uta.fi>; Turun yliopisto <kirjaamo@utu.fi>; Åbo Akademi <registrator@abo.fi>; Iho- 
ja Astmaliitto ry <allergiatalo.info@allergia.fi>; Hengitysliitto ry <markku.hyttinen@hengitysliitto.fi>; Suomen 
Diabetesliitto ry <diabetesliitto@diabetes.fi>; Suomen Kipu ry <toimisto@suomenkipu.fi>; Suomen Potilasliitto ry 
<toimisto@potilasliitto.fi>; Suomen Sydänliitto ry <tuija.brax@sydanliitto.fi>; SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry/pääsihteeri Vertti Kiukas <vertti.kiukas@soste.fi>; Helsingin yliopiston apteekki <jukka.niemi@ya.fi>; Itä-Suomen 
yliopiston apteekki <apteekkari@uef.fi>; Apteekkitavaratukkukauppiaat ry <laura.simik@tamro.fi>; Lääketeollisuus 
ry <laaketeollisuus@laaketeollisuus.fi>; Rinnakkaislääketeollisuus ry <heikki.bothas@rinnakkaislaaketeollisuus.fi>; 
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry <sanna.raappana@laakerinnakkaistuojat.fi>; nenä- ja kurkkutaudit (ORL 
<elina.penttila@kuh.fi>; Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA 
<jari.jalava@thl.fi> 
Kopio: STM Ministerit <STMMinisterit@vaha.local>; Varhila Kirsi (STM) <kirsi.varhila@stm.fi>; Voipio-Pulkki Liisa-
Maria (STM) <liisa-maria.voipio-pulkki@stm.fi>; Antila Outi (STM) <outi.antila@stm.fi>; STM Kirjaamo 
<kirjaamo.stm@stm.fi>; Vallimies-Patomäki Marjukka (STM) <marjukka.vallimiespatomaki@stm.fi>; Tervahauta 
Markku (STM) <markku.tervahauta@stm.fi>; Mustonen Eila (STM) <eila.mustonen@stm.fi>; Sillanaukee Päivi (STM) 
<paivi.sillanaukee@stm.fi>; STM Hpon posti <hpon.posti@stm.fi> 
Aihe: Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksista, HUS/3175/2017 
 
Arvoisa vastaanottaja, 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne sähköisellä lausuntolomakkeella luonnoksista rajatun 
lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksiksi (STM099:00/2017). Lausuntopyyntö on oheisena liitetiedostona. 
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.3.2018. 
 
Lausunto voidaan antaa myös vapaamuotoisesti lähettämällä lausunto sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon, 
PL  33, 00023 Valtioneuvosto tai sähköisesti kirjaamo.stm@stm.fi  
 
Linkki luonnoksiin säädösmuutosehdotuksiksi: http://stm.fi/lausuntopyynnot 
 
Linkki sähköiseen lausuntolomakkeeseen: https://www.webropolsurveys.com/S/D82B395ADACEC468.par  
 
 
*** 
 
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert yttrande om utkast till författningsändringar som gäller 
sjukskötares begränsade rätt att förskriva läkemedel samt förskrivning av läkemedel pro auctore av 
munhygienister som är verksamma som självständiga yrkesutövare och av optiker. Vi ber er lämna ert yttrande 
senast den 23 mars 2018. 
 
Yttranden kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor PB 33, 00023 Stadsrådet 
eller kirjaamo.stm@stm.fi 
 
Länk till utkasten till författningsändringar: http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande  
 
Länk till den elektroniska blanketten för remissyttrande: 
https://www.webropolsurveys.com/S/D82B395ADACEC468.par  


