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 LAUSUNTO 

 

HPär 21.5.2015 
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
Operatiivisen toiminnan ohjauksen yksikkö (OPER) 
kantapalvelut@thl.fi  
 
THL Ohjeluonnos 1/2015 

 

THL:N OHJELUONNOKSESTA PÄÄASIASSA KESKUSHERMOSTOON 
VAIKUTTAVIEN (PKV) LÄÄKKEIDEN SEKÄ HUUMAUSAINELÄÄKKEIDEN 
MÄÄRÄÄMISESTÄ JA TOIMITTAMISESTA 1.11.2015 JÄLKEEN  

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta ohjeluon-
noksesta.  

Ohjeessa kuvataan toimintamalli pkv- ja huumausainelääkkeiden määrää-
miseksi ja toimittamiseksi, ja se perustuu lain sähköisestä lääkemääräyk-
sestä 1.4.2014 voimaan tulleeseen muutokseen ko. lääkkeiden reseptien 
laatimisesta sähköisesti 1.1.2015 alkaen. Aikamäärää on sittemmin jatkettu 
1.11.2015 saakka tietojärjestelmien toteuttamisessa ja käyttöönotossa ol-
leiden haasteiden vuoksi. 

Ohjeluonnoksen kolmannella sivulla (3/5) kolmannessa kappaleessa tode-
taan: ”1.1.2017 alkaen kaikki lääkemääräykset on laadittava sähköisesti, 
jolloin apteekeilla on velvoite tallentaa myös paperi- faksi- ja puhelinmäärä-
ykset toimituksen yhteydessä, sähköisenä lääkemääräyksenä Kelan Re-
septikeskukseen.” Ohjeluonnoksen ko. kappale ei mielestämme vastaa la-
kia. Lisäksi se on sisäisesti ristiriitainen – jos kaikki reseptit olisivat sähköi-
siä, ei olisi apteekeissa tallennettavia ei-sähköisiä reseptejä.  

Lisäksi kappale koskee aikaa 1.1.2017 alkaen, kun nyt kommentoitavana 
olevan ohjeen on tarkoitus olla voimassa vain 31.12.2016 saakka. Niinpä 
ko. kappaleen ohjeeseen sisällyttämisen tarkoituksenmukaisuus jää epä-
selväksi. Mikäli kappale kuitenkin halutaan ohjeeseen sisällyttää, tulisi teks-
tin olla lainsäädännön mukainen ja selkeä. Tarkoituksenmukaista olisi tode-
ta esimerkiksi, että ”1.1.2017 alkaen kaikki lääkemääräykset on laadittava 
sähköisesti lukuunottamatta eräitä, lain sähköisestä lääkemääräyksestä 5 § 
1mom.:ssa mainittuja poikkeuksia. Mikäli lääkemääräys on annettu paperi-, 
faksi- tai puhelinmääräyksenä, on apteekilla velvoite tallentaa se toimituk-
sen yhteydessä sähköisenä lääkemääräyksenä Kelan Reseptikeskukseen.”  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa noudatettavan toimintamallin (alaotsikko si-
vulla 3/5) kohdassa 2 todetaan, että lääkkeen määrääjän tulee aina tulos-
taa potilaalle potilasohje. Mainittu kohta ei vastaa voimassa olevaa lainsää-
däntöä. Lain 9 § 1 momentissa on kirjattu tilanteita, jolloin potilasohjetta ei 
tarvitse antaa – ja nämä tilanteet voivat tulla kyseeseen myös pkv-lääkkeitä 
määrättäessä (potilas ei ole vastaanotolla, mobiililaitteiden käyttö lääke-
määräyksen tekemisessä, tekniset ongelmat). Kohta tulisi siis poistaa, tai 
muotoilla kokonaan uudelleen, esimerkiksi seuraavasti: ”Sähköisestä lää-
kemääräyksestä on lähtökohtaisesti annettava potilaalle potilasohje, eräin 
laissa kirjatuin poikkeuksin. Pkv- ja huumausainelääkemääräyksiä laaditta-
essa lääkkeen määrääjän tulee aina pyrkiä tulostamaan potilaalle poti-
lasohje.”  
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Muilta osin Lääkäriliitolla ei ole huomauttamista ohjeluonnokseen.  

 

Ystävällisin terveisin  

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO r.y.  

 

 

Tuula Rajaniemi  Heikki Pärnänen 
puheenjohtaja  johtaja 

 


