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LUONNOKSESTA RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ASIANTUNTIJATYÖ-
RYHMÄN RAPORTIKSI  

 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi otsikon asiassa. Kanna-
tamme terveydenhuollon eri ammattihenkilöiden moniammatillisen yhteis-
työn kehittämistä, samoin kuin rajatun lääkkeenmääräämisen käytäntöjen 
kehittämistä siitä saatujen kokemusten perusteella.  

Pidämme kuitenkin erikoisena prosessia, jolla kuultavana olevaa asiaa on 
viety eteenpäin. Mm. Lääkäriliittoa, joka edustaa laajasti suomalaisia lääkä-
reitä, ei ole kutsuttu valmisteluun mukaan. Terveydenhuollon ammattihenki-
löryhmien roolien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämisessä on kaikki-
en ammattiryhmien laaja ja avoin osallistaminen välttämätöntä. Asian val-
mistelu nyt nähdyllä tavalla päinvastoin vain hankaloittaa moniammatillisen 
yhteistyön kehittämistä. 

Työryhmän laajaan, parisataasivuiseen raporttiluonnokseen perehtymiseen 
annettiin aikaa vain muutama päivä ennen 9.11. ollutta kuulemistilaisuutta. 
Aikataulu on ollut mahdoton, kun ottaa huomioon asian monitahoisuuden ja 
sen, että arvioinnissa tulee ottaa huomioon laajasti lääkepolitiikan kokonai-
suus ja lääkehuollon haasteet. 

Pintapuolisella perehtymisellä suurin osa ehdotuksista vaikuttaa ongelmal-
lisilta ja osa jopa potentiaalisesti potilasturvallisuuden ja lääkehoidon ratio-
naalisuuden vaarantavilta. Tämä on vakavasti ristiriidassa pääministeri Si-
pilän hallituksen ohjelman kanssa, jossa korostetaan nimenomaan lääke-
hoidon rationaalisuutta. 

Luonnoksessa työryhmä ehdottaa mm. rajattua lääkkeenmääräämisoikeut-
ta ravitsemusterapeuteille ja optikoille (lääkkeiden tilaamisen oheen). Li-
säksi sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden piiriin ehdotetaan lisät-
täväksi useiden eri terapiaryhmien lääkkeitä, myös toisen linjan lääkkeitä. 
Luonnoksessa ehdotetaan myös koulutusvaatimusten väljentämistä.  

Useiden uusien antibioottien lisäämistä rajatun lääkkeenmääräämisen pii-
riin ehdotetaan raporttiluonnoksessa. Tämä lisäisi vääjäämättä antibioottien 
käyttöä ja lisäisi antibioottiresistenssin syntyä. Tämä on vakavasti ristirii-
dassa lääkepoliittisten tavoitteiden kanssa. Listalla olevat indikaatiot, erityi-
sesti poskiontelontulehdus ja osin myös virtsatieinfektiot, ovat juuri niitä in-
fektioita, joissa antibioottien käyttöä pyritään vähentämään. Maailman ter-
veysjärjestön mukaan nopeasti lisääntyvä antibioottiresistenssi on yksi eh-
dottomasti merkittävimmistä koko terveydenhuollon tulevaisuutta vaaranta-
vista tekijöistä. WHO on vedonnut yhteiskunnan kaikkiin tasoihin, aina polii-
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tikoista tavallisiin kansalaisiin, ryhtymään toimenpiteisiin antibioottiresis-
tenssiä vastaan. 

Lisääntyvä antibioottien käyttö lisäisi antibioottiresistenssin ohella myös 
lääkekuluja täysin tarpeettomasti. Lääkekulujen hallinta on jo nyt erittäin 
haasteellista. Työryhmässä rajatun lääkkeenmääräämisen kehittäminen 
onkin tehty täysin irrallaan muusta lääkehuollon ja lääkehoidon toimintakäy-
täntöjen kehittämisestä. Työryhmän raportin perusteella sen työstä on laa-
jempi lääkepoliittinen näkemys jäänyt tyystin puuttumaan. 

Lääkäriliiton yksiselitteinen näkemys on, että vain lääkäreillä on koulutuk-
sensa myötä ja voimassaolevan lainsäädännön perusteella osaaminen ja 
mahdollisuus tehdä diagnoosi ja määrittää sen perusteella hoito. Muu kuin 
diagnoosiin perustuva lääkehoito voi siis olla vain oireita lievittävää hoitoa.  

Lääkäriliitto pitää välttämättömänä, että rajatun lääkkeenmääräämisen ke-
hittämistä jatketaan avoimella prosessilla osana lääkehuollon kokonaisuutta 
siten, että siihen otetaan kaikki ammattiryhmät laajasti mukaan. Käytän-
nössä tämä voisi tapahtua osana hallitusohjelman mukaista rationaalisen 
lääkehoidon toimeenpano-ohjelman valmistelua. Lääkäriliitto on mielellään 
käytettävissä tässä työssä. 
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