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1 Johdanto  

Tämä turvallisen lääkehoidon opas on järjestyksessään kahdeksas Vaasan sairaanhoitopiirin 

turvallinen lääkehoito –oppaan päivityksistä. Oppaan viimeisin laaja päivitys (versio 4.0) 

pohjautuu THL:n 2016 julkaistuun Turvallinen lääkehoito –oppaaseen ja Vaasan 

sairaanhoitopiirissä ensimmäisen kerran vuonna 2008 laadittuun Turvallisen lääkehoidon 

toteuttaminen Vaasan sairaanhoitopiirissä –oppaaseen.  Oppaassa on kuvattuna turvallisen 

lääkehoidon periaatteet ja ohjeistukset, joita noudatetaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. 

Tässä oppaassa on painotettu edellistä opasta enemmän lääkärin vastuuta lääkehoidon 

turvallisuuden johtamisessa. Lisäksi tässä oppaassa on painotettu riskilääkkeiden 

tunnistamista ja menettelyitä riskilääkkeiden käsittelyyn yksiköissä.  

2 Lääkehoitosuunnitelma  

Toiminta- ja työyksikössä lääkehoito perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka on osa 

terveydenhuoltolain laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon 

suunnitelmaa. Lääkehoitosuunnitelma on keskeinen osa lääkehoitoon osallistuvien 

henkilöiden perehdytystä sekä lääkehoidon laadun ja turvallisuuden varmistamista.    

2.1 Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelma 

Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) opas turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen perustuu 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalalla toimivan tutkimus- ja kehittämislaitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Turvallinen lääkehoito -oppaaseen (2015).  

VSHP:n oppaassa käydään läpi kaikki organisaatiotasolla lääkehoidon turvallisuuteen ja 

toteuttamiseen vaikuttavat osa-alueet. 

Tämä opas on laadittu moniammatillisesti Vaasan sairaanhoitopiirin Turvallinen lääkehoito 

–työryhmässä ja sitä päivitetään aina toiminnan tai olosuhteiden muuttuessa tai ainakin 

kerran vuodessa syyskuun loppuun mennessä. Työryhmän tehtävänä on ylläpitää ja edistää 

turvallista lääkehoitoa sekä antaa tukea turvallisten käytäntöjen edistämiseen 

sairaanhoitopiirin alueella. Oppaan hyväksyy allekirjoituksellaan johtaja ylilääkäri. 
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2.2 Työyksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma 

Kaikkien lääkehoitoa toteuttavien työyksikköjen tulee laatia suunnitelma lääkehoidon 

toteuttamiseksi. Vastuu lääkehoitosuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannan 

organisoimisesta on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön johdolla.  

Vaasan sairaanhoitopiirin jokaisessa työyksikössä tulee olla ajantasainen 

lääkehoitosuunnitelma, josta käy ilmi yksikössä toteutettava lääkehoito ja toimintatavat. 

Työyksiköiden lääkehoitosuunnitelmat perustuvat Vaasan sairaanhoitopiirin oppaaseen 

turvallisen lääkehoidon toteuttamisesta sekä kansalliseen Turvallinen lääkehoito -oppaaseen. 

Myös kaikki yksikössä laaditut lääkehoidon toimintaohjeet ovat osa yksikkökohtaista 

lääkehoitosuunnitelmaa. Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään yksikön oman 

toiminnan kannalta kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin. Suunnitelmassa 

kuvataan työyksikön tunnistetut ja potentiaaliset lääkehoidon riskit sekä suunnitelma niihin 

varautumisesta. Lisäksi tulee kuvata poikkeamien ja vaaratilanteiden käsittelytavat ja 

seuranta. Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellään myös työntekijöiden määrä ja 

heidän lääkehoidon osaamisvaatimuksensa sekä täydennyskoulutustarpeensa. 

Lääkehoitosuunnitelman laajuus ja toteutus riippuvat kunkin lääkehoitoa toteuttavan 

työyksikön toiminnan luonteesta ja lääkehoidon vaativuustasosta.  

Työyksikön lääkehoitosuunnitelmaan tulee kuvata lääkehoidon prosessit ja prosessin 

riskikohdat sekä yksikön kehittämiskohteet, ja niiden toteutumista tulee arvioida vuosittain. 

Kehittämiskohteet nousevat HaiPro-ilmoituksista, esiintyneistä vaaratilanteista sekä 

riskikartoituksissa havaituista riskeistä. Työyksikön omien kehittämiskohteiden lisäksi tulee 

toimia turvallisen lääkehoidon toimenpideohjelman linjausten mukaisesti ja arvioida 

toiminnan kehittymistä vuosittain. Työyksikön esimies vastaa lääkehoitosuunnitelman 

ajantasaisuudesta ja päivityksestä. Uudet työntekijät tulee perehdyttää 

lääkehoitosuunnitelman sisältöön heti työsuhteen alussa ja kaikki työntekijät päivitysten 

yhteydessä. Jokaisen työntekijän tulee lukea ja kuitata lääkehoitosuunnitelma luetuksi 

allekirjoituksellaan, ennen kuin hän saa toteuttaa lääkehoitoa.  Työntekijöillä on vastuu toimia 

lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Työyksikön lääkehoitosuunnitelman hyväksyy 

allekirjoituksellaan työyksikön toiminnasta vastaava lääkäri.   Alkuperäinen tulostettu 

suunnitelma säilytetään työyksikössä ja allekirjoitettu kansilehti skannataan ja toimitetaan 

hallintoon samoin kuin sähköinen versio yksikön lääkehoitosuunnitelmasta.  
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Tässä oppaassa ja Vaasan keskussairaalan toimintakäsikirjassa on liitteenä Vaasan 

keskussairaalan turvallisen lääkehoidon prosessikuvaus (liite 4), jota jokaisen työyksikön 

prosessin tulee vastata ja ottaa huomioon siinä esitetyt riskit ja suojaukset. 

2.3 Potilas-/asiakaskohtainen lääkehoitosuunnitelma  

Hoitava lääkäri vastaa potilaan lääkehoidon kokonaisuudesta. Potilaan 

lääkehoitosuunnitelma tehdään yhteistyössä potilaan kanssa, ja siitä käy ilmi jokaisen 

lääkkeen nimi ja vahvuus, lääkemuoto ja antoreitti, annostusohje, hoidon kesto, lääkkeen 

käyttötarkoitus sekä lääkkeen määrääjän nimi. Potilaan lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan 

myös, miten ja kuka lääkehoidon vaikutuksia seuraa. Yksinkertaisimmillaan potilaskohtainen 

lääkehoitosuunnitelma on resepti tai ajantasainen lääkelista. Potilasta ohjataan pitämään itse 

yllä ajantasaista lääkelistaa ja kirjaamaan siihen lääkkeiden lisäksi myös käyttämänsä 

itsehoitovalmisteet, luontaistuotteet ja ravintolisät. (Lääkekortti) 

  

https://laakekortti.fi/
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3 Lääkkeet ja lääkehoidon turvallisuus  

Lääkehoidon turvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta (Kuva 1 Lääkehoidon turvallisuus 

osana potilasturvallisuutta) Vaasan sairaanhoitopiirin työyksiköiden lääkehoitosuunnitelmissa 

on otettava huomioon yksikössä käytettävien lääkkeiden ja hoidettavien potilaiden 

erityispiirteet. 

 

Kuva 1 Lääkehoidon turvallisuus osana potilasturvallisuutta 

Suuri osa lääkkeiden vakavista haitoista voidaan estää, jos suuren riskin lääkkeiden vaarat 

ovat tunnistettu ja käyttöprosesseihin on suunniteltu suojamekanismeja. Tiettyyn 

lääkkeeseen liittyvien haittojen määrään vaikuttavat monet tekijät, kuten käytön yleisyys, 

lääkkeen eliminaatiotapa, sen terapeuttinen leveys tai lääkettä saavien potilaiden haitta-

alttius. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksen (6/2012) mukaan 

lääkehoidon toteuttamiseen mahdollisesti liittyvät riskit tulee kartoittaa ja niiden 

välttämiseksi tulee kehittää ja hyödyntää lääkehoidon turvallisuutta tukevia ratkaisuja, joita 

ovat esimerkiksi: 
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 Riskilääkkeiden tunnistaminen toimintayksiköissä 

 Toiminnan kannalta keskeisten riskilääkkeiden ja -tilanteiden kuvaaminen 

lääkehoitosuunnitelmassa 

 Virheitä ehkäisevä suunnittelu 

 Riskilääkkeiden tunnistamisen ja käytön perehdytys, ohjeistus ja koulutus 

 Ohjeistamalla lääkkeiden kirjaaminen tapahtuvaksi suoraan potilastietojärjestelmän 

lääkehoito-osioon, jolloin yhteisvaikutuksista ja riskitiedoista saadaan automaattisesti 

herätteet. 

Riskilääkkeiden aiheuttamia haittoja voidaan ehkäistä suunnittelemalla ja toteuttamalla: 

 Toimintamalleja, jotka ehkäisevät virheitä ja haittoja (LASA-lääkkeiden (look alike, 

sound alike) säilytys erillään toisistaan tai merkitseminen, i.v.-yhteyteen yhteen 

sopimattomien oraaliruiskujen käyttö, suullisten lääkemääräysten välttäminen))  

 Menetelmiä, joilla voidaan tunnistaa uhkaavia virheitä ja haittoja (tarkistuslistat) 

 Menetelmiä, jotka lievittävät virheistä johtuvia haittoja (pienet ampullikoot, lääkehiili, 

antidootit) 

 Sattuneiden vaaratilanteiden läpikäynti yksiköiden lääkehoitovastaavien kanssa 

 Riskitilanteiden tiedottamista ja riskilääkekoulutusta eri kanavien kautta, kuten 

sähköpostein, potilasturvallisuustiedotteissa tai yksiköiden koulutustilaisuuksissa. 

 Kaksoistarkastus riskilääkkeitä annosteltaessa (myös lääkemääräyksen osalta) 

 Riskialttiiden prosessien keskittämistä (esim. keskitetty sytostaattien käyttökuntoon 

saattaminen ja vaativa lääkkeenvalmistus) 

 Informaation saatavuuden helpottamista (lääkeinformaation saatavuus, 

farmaseuttisen konsultaation mahdollisuus) 

 Standardointia ja yksinkertaistamista (lääkevalikoima, annokset, annostelutekniikat) 

 Potilaan riittävää monitorointia 

 Teknisiä suojauksia (tietojärjestelmien varoitukset, rakenteellinen kirjaus, 

viivakoodinlukijat) 

3.1 Suuren riskin lääkkeet ja muut riskilääkkeet 

Riskilääkkeet ovat erityistä tarkkaavaisuutta vaativia lääkkeitä, joiden käytössä on 

suurentunut haitallisen tapahtuman vaara potilaalle. Haitallisia tapahtumia voivat olla 

esimerkiksi väärä lääke, väärä annos, väärä lääkkeen antoajankohta tai väärä potilas. 

Riskilääkkeen varastointi, merkitseminen, määrääminen, käyttökuntoon saattaminen, 
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jakaminen tai anto potilaalle tai seuranta vaatii erityistä huolellisuutta. Jokaisen työyksikön 

tulee määritellä ja kuvata omat riskilääkkeensä ja niiden käyttöön kehitetyt suojamekanismit 

lääkehoitosuunnitelmassaan. Täysin turvallisia lääkkeitä ei ole olemassa, minkä takia 

jokainen lääke saatetaan mieltää riskilääkkeeksi. Mutta riskilääkelistoilla pyritään 

herättämään henkilökunnan huomio ja kehittämään prosesseja valittujen, riskialttiimpien 

lääkkeiden osalta. 

Riskilääkkeitä ovat: 

 lääkkeet, joilla on kapea terapeuttinen leveys ja jotka vaativat tarkkaa seurantaa (esim. 

digoksiini, siklosporiini, takrolimuusi, varfariini, i.v.-vankomysiini) 

 lääkkeet, jotka aiheuttavat vakavia yhteisvaikutuksia (esim. itrakonatsoli, 

karbamatsepiini) 

 lääkkeet, joilla on suuria yksilöllisiä eroja vaikutuksessa ja metaboliassa (esim. 

kodeiini) 

 lääkkeet, joille potilaat ovat usein allergisia (esim. penisilliini) 

 i.v.-elektrolyyttikonsentraatit (laimentamisen unohtumisen seurauksena liian suuri 

annos, nopea vaikutus ja sen kumoaminen voi olla hankalaa) 

 uudet, vieraat ja harvoin käytettävät lääkkeet 

 off-label -käyttö (lääkkeen käyttäminen valmisteyhteenvedon vastaisesti esim. 

annoksen, antoreitin tai potilasryhmän suhteen, jolloin valmistaja ei ota vastuuta) 

 riskiryhmien lääkkeet (kappaleessa 3.3: esim. vastasyntyneet ja pienet lapset, raskaana 

olevat tai imettävät, iäkkäät ja monisairaat/monilääkityt) 

Suuren riskin lääkkeitä ovat lääkkeet, jotka eivät aiheuta enempää haittavaikutuksia kuin 

muut lääkkeet, mutta jotka virheellisesti käytettyinä voivat todennäköisesti aiheuttaa 

potilaalle vakavaa haittaa. Suuren riskin lääkkeet ovat erilaisia eri toimintaympäristöissä, 

minkä takia työyksiköiden tulee laatia omat riskilääkelistauksensa organisaation listausta ja 

kansainvälisiä listauksia (esim. ISMP:n riskilääkelistat) apuna käyttäen. 

Suuren riskin lääkkeitä ovat esimerkiksi: 

 antikoagulantit ja antitrombootit (esim. varfariini: kapea terapeuttinen leveys, paljon 

interaktioita, annos saattaa vaihdella päivittäin ja vaatii hyvää hoitoon sitoutumista ja 

säännöllistä INR-seurantaa) 

 opiaatit (erityisesti sekavuus ja hengityslama yliannostusten vaarana, 

aliannostuksessa potilaan kivuliaisuus) 
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 insuliini (kapea terapeuttinen leveys, annoksen jatkuvat muutokset, erilaisten 

insuliinien suuri määrä, hypoglykemian vaara) 

 sedatiivit (ylisedaatio, hypotensio, sekavuus, happisaturaation lasku, iäkkäillä 

kaatumisriski, erityisesti lapsilla haitat yleisiä) 

 lääkkeet, joilla on poikkeava annostelu, esim. metotreksaatti ja muut solunsalpaajat 

 konsentraatit (esim. natriumkloridin ja kaliumkloridin sekoittuminen 

hoitotilanteessa) 

Suuren riskin lääkkeiden lisäksi lääkehoitosuunnitelmissa on syytä huomioida 

 samalta näyttävät ja kuulostavat lääkkeiden nimet ja pakkaukset, eli ns. LASA-lääkkeet 

(kappaleessa 3.2) 

 pitoisuusseurantaa vaativat lääkkeet (esim. siklosporiini, takrolimuusi, digoksiini, 

vankomysiini, litium) - joissakin pitää odottaa vastaus ennen lääkkeen antoa 

 tarkkaa laboratorioseurantaa vaativat lääkkeet (esim. varfariini, klotsapiini) 

 yleisimmin vakavia allergisia reaktioita aiheuttavat lääkkeet (esim. penisilliinit ja 

ristireaktiot kefalosporiinien kanssa, sulfonamidit, rokotteet, röntgenvarjoaineet) 

 uudet, vieraat ja harvoin käytettävät lääkkeet (esim. erityisluvalliset, joissa ei suomen- 

ja ruotsinkielistä pakkausta ja pakkausselostetta) 

 lääkemuotoihin ja antotapoihin liittyvät haasteet (esim. entero- ja depotvalmisteiden 

erot tavallisiin tabletteihin verrattuna ja tämän ottaminen huomioon mm. 

murskatessa ja puolitettaessa, lääkelaastareiden käsittely ja poisto, oraaliliuokset ja 

oraaliruiskut, intratekaalinen ja epiduraalinen anto, infuusioreaktiot esim. biologisille 

lääkkeille, elektrolyyttikonsentraatit) 

Esimerkiksi: Potilaan antikoagulanttihoito tulee kirjata myös potilaan riskitietoihin, jolloin 

tietojärjestelmään syntyy heräte, joka tulee huomioida potilaan hoidossa. 

 Myös seuraavat tilanteet vaativat erityistä valppautta: 

 Riittämätön informaatio potilaasta 

 Riittämätön tai vaikeasti toteutettava seuranta  

 Lääkkeiden suuri määrä 

 Perehtymättömyys lääkitykseen 

 Suoneen annettavat lääkkeet/antoreitin vaihtaminen 

 Erityiskäsittelyä vaativat lääkkeet 

 Lääkkeen annostelu vaatii laskutoimituksia 



13 

 

 Käsin kirjoitettu tai suullinen lääkemääräys 

 Potilaan kotilääkitys ei ole selvillä 

 Lapset, vanhukset, monisairaat ja raskaana olevat 

Esimerkiksi: Marevan -lääkityksessä potilaan ohjaus on äärimmäisen tärkeää turvallisen 

annostelun ja lääkehaittojen ennaltaehkäisemiseksi. 

Suun kautta otettavien sytostaattien (esim. Trexan) annosteluun ja potilaan informointiin 

tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska annostelu poikkeaa tavanomaisesta. 

3.2 Samalta näyttävät ja kuulostavat lääkkeet (LASA-lääkkeet) 

LASA-lääkkeet (Look-Alike, Sound-Alike) muodostavat oman riskilääkeryhmänsä. Nämä 

lääkkeet muistuttavat toisiaan joko valmistenimen tai vaikuttavan aineen osalta. Lääkkeen 

kirjoitusasu tai pakkaus (esimerkiksi saman valmistajan eri valmisteet tai saman valmisteen 

eri vahvuudet) voivat olla erehdyttävästi saman näköisiä (kuvat 2-4). LASA-lääkkeet voivat 

myös kuulostaa puhuttuna toisiltaan. LASA-lääkkeiden kohdalla vaarallisia sekaannuksia voi 

sattua lääkettä kaikissa lääkehoitoprosessin vaiheissa. Yksikön LASA-lääkkeet on syytä käydä 

läpi aina lääkevalikoiman vaihtuessa. 

 LASA-lääkkeitä ovat esimerkiksi: 

 Albetol/Adrenalin 

 Aricept/Azilect 

 Azamun/Azona 

 Atrovent/Atrodual 

 Cefuroxime/Ceftriaxon 

 Cipralex/Ciproxin 

 Digoxin/Diurex 

 Hydrea/Hydrex 

 Ipramol/Ipraxa 

 Kalsium/kalium 

 Lamictal/Lamisil 

 Lipitor/Lipcut 

 Litalgin/Linatil 

 Metformin/Metforem/

Metronidazole 

 Morphin 20mg/ml/ 

Morphin 2mg/ml 

 Novomix/Novorapid 

 Olantsapiini/Ketiapiini 

 Ormox/Opamox 

 Oxycontin/Oxycodone/ 

Oxynorm/Oxyratio 

 Panadol/Panacod 

 Plavix/Pradaxa 

 Primaspan/Primperan 

 Solu-Cortef/Solu-Medrol  

 Xalcom/Xalatan 

 Xatral/Xarelto 

 Zyprexa/Zyrtec 
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Esimerkiksi: Morfiinin eri vahvuudet (2 mg/ml vs 20 mg/ml) tulee säilyttää selkeästi 

toisistaan erillään sekaannusten välttämiseksi (alla)  

 

Kuva 2 Ulkonäöltään samankaltaisen lääkkeiden sijoitteluun pitää yksiköissä kiinnittää huomiota sekaannusten 

välttämiseksi, Morphin 20mg/ml ja 2mg/ml 

  

Kuva 3 Ulkonäöltään samankaltaisen lääkkeiden sijoitteluun pitää yksiköissä kiinnittää huomiota sekaannusten 

välttämiseksi, Chirocaine – Ciprofloxacin 
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Kuva 4 Ulkonäöltään samankaltaisen lääkkeiden sijoitteluun pitää yksiköissä kiinnittää huomiota sekaannusten 

välttämiseksi, Ormox - Opamox  

Lääkkeiden sijoittelupaikkoihin kohdistuvien ratkaisujen lisäksi käsintehtyjä ja suullisia 

lääkemääräyksiä pitää välttää tai ne tulee ainakin toistaa erehdysten välttämiseksi. Epäselvä 

käsiala ja epätäydelliset tiedot lääkkeen nimestä lisäävät lääkitysturvallisuusriskiä. 

Lääkemääräyksiin kirjataan aina lääkkeen käyttötarkoitus. Lääkkeen jako  kaksoistarkistetaan 

lääkemuodosta riippumatta, ja potilasta informoidaan hänen saamistaan lääkkeistään. 

Lääkevalikoiman vaihtuminen aiheuttaa riskin lääkeaineen kauppanimen muuttuessa. 

Lääkkeiden kilpailutuksessa ja peruslääkevalikoiman muodostamisessa pyritään 

huomioimaan LASA-lääkkeiden aiheuttama lääkitysturvallisuusriski. On tärkeää, että 

henkilökunta raportoi kaikista tilanteista, joissa on ollut lääkkeiden 

sekaantumismahdollisuus. Potentiaalisesti vaarallisista tai usein toistuvista 

sekaantumistilanteista tulee informoida lääkkeen valmistajaa tai viime kädessä valvovaa 

viranomaista. 

Riskitilanteita voidaan välttää koulutuksella, tiedottamisella, säilyttämällä riskilääkkeet 

erillään muista, pitämällä osastolla mahdollisimman pientä lääkevalikoimaa, merkitsemällä 

pakkauksia esim. ”laimennettava ennen käyttöä” -tarroilla, seuraamalla potilaan 

vitaalitoimintoja ja laboratorio-arvoja, esimerkiksi verensokeria ja elektrolyyttejä, 

kaksoistarkistuksella, potilaan ohjeistamisella (mainitaan esimerkiksi mahdollisesta 

huimauksesta), hoitoprotokollan noudattamisella, käytäntöjen yhtenäistämisellä sekä 

dokumentoinnilla. Sairaala-apteekista voi tilata riskilääketarroja, joilla on tarkoitus merkitä 

osastoilla lääkkeitä, joiden käsittelyyn liittyy erityisen suuri riski.  

3.3 Lääkehoidon haitoille erityisen alttiit potilaat 

Potilaan lääkityksessä on otettava huomioon potilaan pitkäaikainen tai akuutti sairaus. 

Potilaan joutuessa sairaalaan, voi normaalioloissa turvallinen lääke aiheuttaa vaaratilanteen, 

jos annostelussa ei huomioida potilaan akuuttia sairautta. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi 

antikoagulantit, kuten varfariini, tulehduskipulääkkeet ja insuliini. 

Haasteita lääkehoitoon tuovat potilaan ominaisuudet. Esimerkiksi munuaisten tai maksan 

vajaatoiminta voi mm. vaatia lääkkeen annostuksen muuttamista, lääkkeen vaihtamista 

toiseen tai sen lopettamista. Munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksesta potilaan lääkehoitoon 

löytyy tietoaTerveysportin Lääkkeet ja munuaiset -tietokannasta (Renbase). Maksan 

vajaatoiminnasta on vastaava tietokantaLääkkeet ja maksa (Heparbase). 

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/renbase.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/heparbase.koti
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Iäkkäiden lääkehoito on erityisen haastavaa johtuen iän tuomista muutoksista elimistössä. 

Nämä voivat johtaa muutoksiin esimerkiksi lääkeaineen imeytymisessä, metaboloitumisessa 

ja erittymisessä sekä lääkkeen vaikutuksissa, jolloin esimerkiksi haittavaikutukset korostuvat. 

Iäkkäiden lääkehoidossa vältettävistä tai sopivista lääkkeistä löytyy tietoa Fimean Lääke75+-

lääkitystietokannasta, joka on integroituna myös Duodecim Lääketietokantaan (vasemmassa 

reunassa “Vanhus ja lääke”). Terveysportin riskbase-tietokantaa, joka kertoo lääkkeiden 

haittoihin johtavista ominaisuuksista (esimerkiksi ummettava, huimaava tai väsyttävä 

vaikutus), voi käyttää erityisesti silloin, kun kyseessä on monilääkitty potilas. Monilääkityn 

potilaan kohdalla lääkityksen yhteisvaikutukset voi tarkastaa Esko -potilastietojärjestelmän 

lääkelehden lisäksi inxbase-tietokannasta (Terveysportti).   

Lasten lääkkeiden määräyksissä noudatetaan lapsille erikseen laadittuja annos- ja 

ikärajasuosituksia. Annokset lasketaan painokilojen mukaan. Lääkkeiden annoksissa ei 

yleensä ylitetä aikuisten tavanomaisia annoksia. Annosten tarkastus tapahtuu Duodecimin, 

Pharmaca Fennican (Lääkkeet ja hinnat) ja/tai Lapsi ja Lääke (kust. Duodecim, painos v. 

2001) -kirjan perusteella. 

Raskaana olevan tai imettävän naisen lääkitysvirhe voi johtaa paitsi äidillä todettavaan, myös 

sikiöön tai imeväiseen kohdistuvaan haittaan. Äidin poikkeava lääkeainemetabolia lisää 

lääkityspoikkeaman riskiä, kun lapsi voi altistua tavallista suuremmalle 

lääkeainepitoisuudelle. Raskauden ja imetyksen aikana vältettävistä lääkkeistä saa tietoa mm. 

Teratologisesta tietopalvelusta sekä esimerkiksi Terveysportin Raskaus ja imetys -

tietokannasta (Terveysportti.fi, gravbase, ja lactbase). 

3.4 Peruslääkevalikoima 

Peruslääkevalikoima on viranomaismääräykseen perustuva, asiantuntijoiden määrittämä 

toimintayksikössä vahvistettu lääkehoidon tarpeita vastaava lääkevalikoima. Sen 

tarkoituksena on yhtenäistää ja ohjata lääkkeiden käyttöä sekä varmistaa lääkehoidon 

turvallisuus ja kustannustehokkuus julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa Vaasan 

sairaanhoitopiirin alueella. 

Lääkevalikoiman valmisteiden kilpailutus ja hankinta on toteutettu Satakunnan, Vaasan ja 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands hälso- och sjukvårdin alueiden julkisen 

sektorin lääkkeiden yhteishankintana. Peruslääkevalikoiman valintaprosessia ohjaavat 

kansalliset hoitosuositukset ja muu tieteellinen näyttö. Lääkkeiden valinnassa otetaan 

huomioon lääkkeiden tarkoituksenmukaisuus, käyttöominaisuudet mukaan lukien työ- ja 

http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/interaktio.sfinxpharao.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/interaktio.sfinxpharao.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/laakkeet.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/gravbase.koti
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potilasturvallisuus ja ympäristöystävällisyys, kokonaistaloudellinen edullisuus sekä 

valmisteiden kliinis-farmakologiset ominaisuudet. Hankintapäätösten teosta vastaavat 

hoitosuositukset tuntevat, eri erikoisaloja edustavat asiantuntijat yhteistyössä lääkehuollon 

vastuuhenkilöiden kanssa. Vaasan keskussairaalan lääkeainetyöryhmä on laatinut VSHP:n 

lääkevalikoiman tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä. 

Valikoimassa on huomioitu terveyskeskusten lääkekäytäntö niiltä osin kuin se on 

hankintasopimuksen puitteissa ollut mahdollista. Pietarsaaressa on käytössä oma suppeampi 

lääkevalikoima. 

Lääkevalikoima on ryhmitelty ATC-luokituksen mukaisesti. Lääkevalikoimaluettelo on 

saatavilla sairaala-apteekin extranetsivuilla sekä lääkkeiden tilausohjelma OSTissa. Lisäksi 

Eskossa lääkevalikoiman valmisteet erottuvat sinisellä fontilla. Sairaalalääkemääräyksissä 

tulee huomioida organisaation lääkevalikoima. Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston lääkekeskuksen asiakkaille toimitetaan lääkevalikoima tulostettuna, minkä 

lisäksi se löytyy lääkekeskuksen portaalista.  VKS:n laatimassa lääkevalikoimassa kirjain P 

"PHK" -sarakkeessa tarkoittaa peruslääkevalikoimaan kuuluvaa lääkevalmistetta, josta on 

solmittu hankintarenkaan puitesopimus, ja jolla on kiinteä hinta koko kaksivuotisen 

hankintakauden ajan. K-kirjain tarkoittaa käyttölääkettä eli valmistetta, joka on valittu 

lääkevalikoimaan tarjousten ulkopuolelta eli jonka hankintahinta ei ole kiinteä. Tarjousten 

ulkopuolisia valintoja tehdään vain, mikäli tarjottujen valmisteiden joukossa ei ole näiden 

käyttöalueiden valmisteita, ja valmiste on toimintayksiköissä jatkuvassa käytössä oleva tai 

muuten hoidon kannalta välttämätön. Tarjousten ulkopuolelta hankittaviin lääkevalmisteisiin 

lukeutuvat myös erityisluvalliset lääkkeet, jotka ovat valikoimassa listattu PHK-tunnuksella 

Ke. Näihin lääkkeisiin kuuluvat sekä määräaikaiset erityislupavalmisteet että 

erityislupavalmisteet, joille haetaan korkeintaan vuoden voimassa oleva yksikkökohtainen 

erityislupa Fimealta. 

Lääkevalikoimassa on joidenkin tuotteiden kohdalle lisätty peruslääkevalikoiman käyttöä 

ohjaavia tekstejä, kuten käytön rajauksia tietyille potilasryhmille, johtuen valmisteiden 

käyttöön liittyvistä hankintasopimuksen ehdollisuuksista. Käytön ohjausta tulee noudattaa ja 

siten suosia kokonaistaloudellisesti edullisinta mahdollista vaihtoehtoa. 

Suurin osa valmisteista on päivittäisessä käytössä ja jatkuvasti sairaala-apteekin varastossa, 

osa valmisteista tilataan tarvittaessa. Toimituskatkon sattuessa ensisijainen korvaava valmiste 

on edellisen hankintakauden sopimusvalmiste. 

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/SitePages/Home.aspx
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Hankintasopimukset ovat sitovia ja niistä voidaan poiketa vain lääkärin potilaskohtaisin 

perusteluin. Mikäli tilapäiskäyttöön halutaan lääkevalikoimaan kuulumaton valmiste, tulee se 

tilata käyttäen tilauslomaketta ”Valikoimaan kuulumattoman lääkkeen tilaus”. Jos osastolle 

halutaan laajempaan käyttökokeiluun valikoimaan kuulumaton lääkevalmiste, täytetään 

lomake ”Esitys lääkevalmisteen käyttökokeilusta”. Mikäli lääkevalikoimaan halutaan ehdottaa 

uutta valmistetta, käytetään lomaketta ”Esitys uudesta lääkevalmisteesta lääkevalikoimaan”. 

Lääkevalikoiman muutoksista päätetään lääkeainetyöryhmässä.  

Sairaala-apteekista toimitetaan avohoidon potilaille tartuntatautien hoitoon tarkoitetut 

lääkkeet voimassaolevan viranomaismääräyksen mukaisesti. Lääkäreiden tulee huomioida 

myös näissä lääkemääräyksissä sairaalan lääkevalikoima. 

Työyksikössä varastoidaan ja käytetään vain niitä lääkkeitä, joita siellä pääasiallisesti 

tarvitaan, ja niiden määrä suhteutetaan kulutukseen. Väärinkäyttöriskin omaavia lääkkeitä 

varastoidaan pienin mahdollinen, kulutukseen suhteutettu määrä. Tämä vähentää yksiköissä 

varastoitavien lääkkeiden määrää ja ehkäisee lääkkeiden sekoittumisriskiä, yhtenäistää 

käytäntöjä ja parantaa lääkitysturvallisuutta, sekä vähentää lääkehävikkiä. Työyksikön 

vastaava lääkäri tai sovittu vastuuhenkilö vastaa yksikön lääkevarastosta ja sen laajuudesta. 

Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen kanssa tulee sopia, mikäli jokin tietty lääkevalmiste 

halutaan lisätä esimerkiksi päivystysvaraston valikoimaan. Elvytyslääkkeet tulee olla 

yksikössä saatavilla siinä laajuudessa kuin yksikön toiminnalle on määritelty. Antidootit ja 

myrkytysten hoidossa käytettävät lääkkeet varastoidaan Vaasan keskussairaalan ja 

Pietarsaaren sairaalan päivystyksessä ja sairaala-apteekin päivystysvarastossa. Joitain 

yksittäisiä antidootteja ja myrkytyslääkkeitä voi löytyä myös muista yksiköistä (esim. TeVa). 

Antidooteista ja myrkytyslääkkeistä tarkemmin kohdassa 13.1. 

Lääkkeiden vaihtokelpoisuus voidaan tarkistaa esimerkiksi Duodecim Lääketietokannasta tai 

Fimean luettelosta keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista 

(http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto/keskenaan-vaihtokelpoisten-

valmisteiden-luettelo). Näiden tietolähteiden avulla terveydenhuollon ammattihenkilö voi 

vaihtaa potilaan kotona käyttämän lääkkeen vastaavaksi peruslääkevalikoiman mukaiseksi 

valmisteeksi ottaen huomioon myös potilaan yksilölliset tarpeet (esim. vasta-aiheet 

lääkkeiden apuaineille, kuten laktoosi ja sorbitoli). Mikäli peruslääkevalikoimasta ei löydy 

tarvittavaa yhdistelmävalmistetta, tulee huolella selvittää mistä yksittäisistä lääkevalmisteista 

ja annoksista vastaava yhdistelmä voidaan koostaa. Jos lääkkeen vaihtaminen 

peruslääkevalikoiman tuotteeseen vaatii lääkemuodon muutosta (esimerkiksi 

pitkävaikutteisen depotvalmisteen vaihtaminen tavalliseen tablettiin/kapseliin tai 

https://extranet.vasacentralsjukhus.fi/WebRoot/1042370/Alasivu2palstaa.aspx?id=1146702
https://extranet.vasacentralsjukhus.fi/Etusivu/Keskussairaala/Sairaala-apteekki/Laakkeiden_tilaaminen_ja_toimitus/Laakevalikoimaan_kuulumattomat_laakkeet/Laakevalikoimaan_kuulumattoman_laakkeen_kayttokokeilu
https://extranet.vasacentralsjukhus.fi/Etusivu/Keskussairaala/Sairaala-apteekki/Laakkeiden_tilaaminen_ja_toimitus/Laakevalikoimaan_kuulumattomat_laakkeet/Laakevalikoimaan_kuulumattoman_laakkeen_kayttokokeilu
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto/keskenaan-vaihtokelpoisten-valmisteiden-luettelo
http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakevaihto/keskenaan-vaihtokelpoisten-valmisteiden-luettelo


29 

 

päinvastoin) tai kyseessä ei ole muuten suoraan vaihtokelpoinen lääke, tekee lääkäri uuden 

lääkemääräyksen ja poistaa näin korvatut lääkkeet lääkityslistalta. 

3.5 Potilaan tai asiakkaan henkilökohtaiset lääkkeet 

Lyhyessäkin laitoshoidossa annettavat lääkkeet kuuluvat hoitoa antavan yksikön vastuulle. 

Poikkeustapauksessa, mikäli potilaan tarvitsemaa tai vastaavaa lääkettä ei ole välittömästi 

saatavissa, voidaan potilaan suostumuksella ja lääkärin luvalla käyttää potilaan vakinaisia 

omia lääkkeitä. Mikäli potilaan tarvitsemat lääkkeet ovat tavanomaiseen lääkevalikoimaan 

kuulumattomia, laitoksen tulee hankkia lääkkeet tai lääkärin tulee harkinnan mukaan käyttää 

muuta potilaalle soveltuvaa lääkitystä. Laitoshoidossa tulee käyttää lääkevalikoimaan 

kuuluvaa lääkettä, mikäli se on muuten potilaalle soveltuva. Potilasta tulee informoida 

rinnakkaisvalmisteiden eroista.  

Laitoshoidossa tietyt lääkkeet, kuten palovammavoiteet, insuliinikynät, nenäsumutteet ja 

inhalaattorit ovat henkilökohtaisia, vaikka ne tilataankin sairaala-apteekista. Tällaiset 

henkilökohtaiset valmisteet säilytetään hoitoyksiköissä erillään muista lääkkeistä ja ne 

merkitään asianmukaisesti potilaan nimellä ja henkilöturvatunnuksella. Potilaan kotiutuessa 

tällaiset henkilökohtaiset lääkkeet voidaan antaa hänelle mukaan, jos ne merkitään 

asianmukaisesti käyttöohjeella ja varmistutaan että potilas osaa käyttää lääkkeitä oikein. 

Lääkkeiden luovutuksesta potilaalle tehdään kirjaus potilastietoihin. 

Potilaat voivat halutessaan ja yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa käyttää hoitojakson 

aikana omia henkilökohtaisia lääkkeitään kuten silmätippoja, inhalaattoreita ja 

hormonivalmisteita. Oman lääkkeen loppuessa potilaalle tilataan vastaava lääke 

toimintayksikön toimesta. 

Asumispalveluyksiköissä ja vastaavissa sekä kotihoidossa lääkevalikoima koostuu asukkaiden 

tai asiakkaiden itse kustantamista henkilökohtaisista lääkkeistä. Lääkkeet säilytetään siten, 

etteivät eri henkilöiden lääkkeet voi sekaantua keskenään. Asukkaiden henkilökohtaiset 

lääkkeet on säilytettävä selvästi erillään työyksikön lääkekaapin lääkkeistä. Henkilökohtaiset 

lääkkeet tulee olla asianmukaisesti merkitty vähintään potilaan nimellä ja 

henkilöturvatunnuksella ja apteekissa liimattuja ohje-etikettejä ei tule poistaa. Lääkkeet tulee 

säilyttää alkuperäispakkauksissaan, kunnes ne jaetaan dosettiin tai lääkekuppeihin. 

Asukkailla saattaa olla samanaikaisesti hankittuna samaa vaikuttavaa ainetta olevia lääkkeitä 

eri kauppanimellä, mikä aiheuttaa mahdollisen turvallisuusriskin. Tähän tulee työyksiköissä 
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kiinnittää huomiota. Henkilökohtaiset lääkedosetit, joihin lääkeannokset jaetaan, tai 

annosjakelun annospussit lisäävät osaltaan lääkehoidon turvallisuutta. Lääkkeet tulee 

säilyttää niin, etteivät sivulliset henkilöt pääse niihin käsiksi. Lääkedosetit tulee puhdistaa 

säännöllisesti. 

 

3.6 Erityislupavalmisteet, kliinisten lääketutkimusten lääkkeet, 

päivystyspakkaukset ja lääkenäytteet 

Erityislupavalmiste on lääkevalmiste, jolla ei ole myyntilupaa Suomessa. Erityislupa haetaan 

erillisellä lomakkeella Fimeasta, ja se voidaan lääkeasetuksen mukaisesti myöntää niissä 

poikkeustapauksissa joissa mikään muu hoito ei tule kyseeseen tai anna toivottua tulosta.  

Terveydenhuollon organisaatioissa erityislupa haetaan toimintayksikkökohtaisena, mutta 

avohoidossa lupa myönnetään potilaskohtaisena. Erityislupa on voimassa vuoden 

myöntämispäivästä. Kulutukseen luovuttaja, eli yksikkökohtaisissa luvissa sairaala-apteekki 

tai lääkekeskus ja avohoidon luvissa lääkkeen toimittava apteekki, vastaa hakemuksen 

toimittamisesta Fimealle.  

Osa sairaalassa käytettävistä erityisluvallisista valmisteista on jatkuvassa käytössä ja osa 

tilataan tarvittaessa. Erityisluvan saamisessa kestää keskimäärin kuukausi, mutta 

kiireellisissä tapauksissa lupa on mahdollista anoa pikalupana, jolloin se pääsääntöisesti on 

mahdollista saada saman arkipäivän aikana, jos hakemus toimitetaan virka-aikaan. Tällöin on 

kuitenkin syytä huomioida, että valmiste joudutaan todennäköisesti tilaamaan sairaala-

apteekkiin tukkuliikkeestä, mikä vie yleensä 1-2 arkipäivää. 

Erityislupaa haettaessa on syytä ottaa huomioon, että kyseisellä valmisteella ei vielä ole 

myyntilupaa tai se on peruuntunut. Tämä saattaa johtua esimerkiksi puutteista tehossa, 

turvallisuudessa tai laadussa. Myyntiluvan puuttuminen tai peruuntuminen saattaa johtua 

myös muuttuneesta käsityksestä valmisteen lääketieteellisestä arvosta, tarpeesta tai tehon ja 

turvallisuuden suhteista. Lääkkeen määrääjän tulee varmistua siitä, että hän on tietoinen 

kaikista valmisteen ominaisuuksista. Lääkitysturvallisuuden kannalta on huomioitava myös, 

että erityislupavalmisteita ei välttämättä löydy tietojärjestelmien lääkevalikosta, ja että 

pakkausselosteet eivät välttämättä ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Suurimmasta 

osasta erityislupavalmisteita on kuitenkin saatavilla tietoa Fimean verkkosivuilta  

(http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakevalmiste

et) sekä Duodecim Lääketietokannasta. 

http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakevalmisteet
http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakevalmisteet
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti
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Lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä voi olla lääkelaissa ja -asetuksessa määriteltyjä kliinisissä 

lääketutkimuksissa käytettäviä lääkkeitä, päivystyspakkauksia ja lääkenäytteitä. Kliinisten 

lääketutkimusten tutkimuslääkkeiden säilyttämisen, käsittelyn ja toimittamisen tulee 

perustua sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen laatimiin kirjallisiin ohjeisiin. Jos 

tutkimuslääkkeet toimitetaan suoraan tutkijalle, tieto vastaanotetuista lääkkeistä tulee 

viranomaismääräyksen mukaisesti toimittaa sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. 

Tutkimuslääkkeet suositellaan varastoitavaksi sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa 

erityisesti olosuhdevalvonnan näkökulmasta. Jos tutkimuslääkkeet säilytetään työyksikössä, 

ne tulee säilyttää niin että ne eivät sekaannu muiden lääkkeiden kanssa. Pakkauksissa, joita 

käytetään kliinisiin tutkimuksiin, myös placebopakkauksissa, on viranomaismääräyksen 

mukaisesti oltava merkintä ”Kliiniseen tutkimukseen/För klinisk prövning”. 

Päivystyspakkaukset ja lääkenäytteet, joita on tarkoitus käyttää työyksikön toiminnassa, tulee 

toimittaa sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen säilytettäväksi ja toimitettavaksi edelleen 

asianomaisiin yksiköihin). Lääkenäytteet ja päivystyspakkaukset voi lähettää sairaala-

apteekkiin tai lääkekeskukseen palautuskorissa selvästi erillään muista palautettavista 

lääkkeistä. Mukaan liitetään viesti, mikäli lääkkeet halutaan takaisin säilytettäväksi kyseisen 

yksikön lääkekaapissa. Lääkäri tai lääketehtaan edustaja voi toimittaa lääkenäytteet myös 

suoraan sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen ja ilmoittaa mihin yksikköön lääkkeet 

toimitetaan. Sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa lääkkeet kirjataan tietojärjestelmään ja 

lääkepakkaukset tarroitetaan. Sairaala-apteekki tilaa päivystyspakkauksia tukkuliikkeistä 

sellaisten yksiköiden tarpeisiin, joilla on päivystysluonteista toimintaa.
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4 Lääkehoidon osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus  

Lääkehoitoa toteuttavalta ammattihenkilöltä edellytetään lääkehoidon osaamista, joka 

muodostuu terveydenhuollon koulutuksen aikana, ja täydentyy työkokemuksen ja 

täydennyskoulutuksen kautta vastaamaan työtehtävien vaatimuksia. Lääkitysturvallisuudesta 

huolehtiminen on osa lääkehoidon prosessia. Lääkitykseen liittyvien vaaratapahtumien 

raportointi ja lääkitysturvallisuuden edistäminen ovat kaikkien lääkehoitoon osallistuvien 

tehtäviä. 

Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön tulee ymmärtää lääkehoidon merkitys osana hoidon 

kokonaisuutta ja lääkehoidon koko kaari: miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä, kuinka 

paljon, miten ja mitä antoreittiä käyttäen aina lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin asti. 

Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, vaan lääkehoidon toteuttaminen edellyttää juridis-

eettisen, farmakologisen, fysiologisen, patofysiologisen ja lääkelaskentaan liittyvän 

tietoperustan hallintaa. Lisäksi vaaditaan hoidollisiin vaikutuksiin, lääkkeiden käsittelyyn, 

toimittamiseen, hankintaan, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvien asioiden hallintaa. 

4.1 Tehtävien ja vastuun jakaminen sekä osaamisen varmistaminen 

lääkehoidossa 

Lääkehoitoa toteuttavalla henkilöstöllä on velvollisuus ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvasti ja 

osallistua työajalla työnantajan järjestämään täydennys- ja muuhun lisäkoulutukseen. Vastuu 

täydennyskoulutuksen mahdollistamisesta ja rahoittamisesta on pääosin työnantajalla. 

Työntekijän vastuulla on oman täydennyskoulutustarpeensa arviointi sekä osallistuminen 

työtään ja organisaatiota palvelevaan täydennyskoulutukseen.  

Työnantajan on varmistettava säännöllisesti, että työntekijä hallitsee työyksikössään ja 

tehtävässään tarpeelliset työtehtävät Potilasturvallisuusasetuksen ja viranomaismääräysten 

mukaisesti.* Varmistusmenettelyt suunnataan työyksikön toiminnan kannalta kriittisiin ja 

olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin. Osaamisen varmistaminen voi olla tarpeellista 

esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen.  
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Henkilöstön lääkehoidon toteuttamiseen liittyviä valmiuksia, täydennyskoulutustarpeita ja 

koulutukseen osallistumista seurataan toimintayksikön koulutusrekisterin ja muiden 
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seurantajärjestelmien avulla. Lääkehoito sisällytetään muun ammattitaidon ja ammatillisen 

kehittymisen arvioinnin ohella vuosittain käytävään kehityskeskusteluun lähiesimiehen 

kanssa, jolloin rekisterin tietoja voidaan käyttää kehityskeskustelun tukena. 

Työyksikön perehdyttämissuunnitelmaan kirjataan lääkehoitoon liittyvät tavoitteet, jotka 

uuden työntekijän sekä opiskelijan tulee hallita. Perehdyttämisvaiheen aikana työyksikön 

esimies tai perehdytyksestä vastaava henkilö varmistaa, että työntekijällä on 

peruskoulutuksen antamat valmiudet lääkehoidon toteuttamiseen. Työyksikössä ohjeistetaan 

tarkemmin lääkehoidon vaativuuden ja tarpeiden kannalta merkittävien peruskoulutuksen 

antamien valmiuksien testaaminen. Perehdyttämisvaiheen päättyessä työyksikön esimies 

varmistaa, että työntekijä on hankkinut riittävät tiedot yksikön lääkehoidosta ja saavuttanut 

perehdytysjaksolle asetetut tavoitteet lääkehoidon toteuttamisessa ja että perehdytys on 

dokumentoitu.  

Lääkehoitoon osallistuvan henkilöstön edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen 

nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta sekä vaaditut lisäkoulutukset ja perehdyttämistä 

koskevat vähimmäisvaatimukset Vaasan sairaanhoitopiirissä on esitetty Taulukko 1:ssä. 

Vaasan keskussairaala järjestää laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille 

lääkehoidon osaaminen verkossa -kurssin (LOVe). Kyseisten teoriakoulutusten 

järjestämisestä vastaa johtajaylihoitaja ja sen koordinoinnista, organisoinnista ja 

lupaprosessista vastaa hoitotyön asiantuntija. Taulukossa 2. on esitetty Vaasan 

sairaanhoitopiirin lääkehoitoon osallistuvan hoitohenkilöstön lääkehoitokoulutuksen 

vaatimustasot ammattiryhmittäin 

Palvelualueiden yksiköissä vaadittavasta erityisosaamisesta vastaa vastuualueen ylilääkäri 

yhdessä ylihoitajan kanssa. Hoitotyön asiantuntija vastaa lisäkoulutuksen järjestämisestä 

tarvittaessa.  

Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee päivittää lääkehoitolupansa 

hyväksytysti viiden vuoden välein. Työntekijällä itsellään on velvollisuus huolehtia 

voimassaolevasta luvasta. Työntekijän ollessa poissa työyksiköstä yli kolme vuotta, on hän 

velvollinen suorittamaan tentin uudestaan. Lääkehoitoluvan myöntäminen kirjataan 

koulutusrekisteriin. 
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Taulukko 1 Henkilöstön edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta sekä vaaditut lisäkoulutukset Vaasan 

sairaanhoitopiirissä 

Lääkehoitoa toteuttava 

henkilöstö (tutkinto) 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat 

valmiudet ja vastuut lääkehoidossa 

Osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus 

Lääkeluvan myöntäjä ja 

näytön vastaanottaja 

Lääkehoitoon 
koulutettu laillistettu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö 
 
Sairaanhoitaja 
Kätilö 
Terveydenhoitaja 
Ensihoitaja (AMK) 

 Lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon 
saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi 
annoksiksi 

 Luonnollista tietä annettava lääkehoito 
injektiot ihonsisäisesti, ihon alle ja 
lihakseen 

 Rokotteet 

 Suonensisäinen neste- ja lääkehoito 

 Verensiirtohoito 

 Epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon 
osallistuminen 

 Potilaan lääkityksen ja riskitietojen 
selvittäminen 

 Lääkehoidon tarpeen ja muutos-tarpeen 
tunnistaminen 

 Lääkehoidon suunnittelu ja toteutus 

 Lääkehoidon toteutumisen seuranta ja 
vaikuttavuuden arviointi 

 Lääkityksen tarkistus  

 Lääkehoidon dokumentointi ja ohjaus 

 Tiedon välittäminen potilasta hoitaville 
ammattihenkilöille, potilaalle itselle ja 
potilaan luvalla omaisille 

 LOVe (LOP, IV, KIPU, ABO, LAS, 
PSYK, PKV) 

 Lääkehoidon teoriaperusteet 
(näyttö) 

 Lääkelaskenta 

 Laskimoon annettava neste- ja 
lääkehoito (näyttö) 

 Rokottaminen (näyttö) 

 Lääkkeiden erityisantoreitit esim. 
virtsarakkoon, epiduraalitilaan, 
intraosseaalisesti (lisäkoulutus ja 
näyttö) 

 Ääreislaskimokatetrin 
asettaminen (näyttö) 

 Muu toimintayksikön 
lääkehoitosuunnitelmassa 
määritelty erityisosaaminen 
(lisäkoulutus ja näyttö)  

Käytännön näytöt omassa 
työyksikössä 
 
Osallistumistodistuksen 
allekirjoittaa 
osastonhoitaja (PSYK) 
 
Johtajaylilääkäri 
allekirjoittaa lääkeluvan 
 
Näytö vastaanottaja: 
Kokenut lääkehoitoa 
toteuttava laillistettu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö 
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Lääkehoitoa toteuttava 

henkilöstö (tutkinto) 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat 

valmiudet ja vastuut lääkehoidossa 

Osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus 

Lääkeluvan myöntäjä ja 

näytön vastaanottaja 

Sairaanhoitaja, jolla on 
oikeus rajattuun 
lääkkeenmääräämiseen 

Sama kuin sairaanhoitajalla 
 
Lisäksi: 

 Lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
tunnistaminen 

 Hoidon tarpeen arviointi 

 Oikeudenmukaisen hoidon suunnittelu ja 
toteuttaminen 

 Lääkkeen määrääminen  

 Lääkkeenhoidon ohjaus 
(STM:n asetus 1088/2010) 
 
 

Sama kuin sairaanhoitajalla 
 

 Valtioneuvoston asetuksen 
(1089/2010) ja sen mukaiset 
näytöt koulutuksen aikana sekä 
opetussuunnitelman yhtenäiset 
perusteet, joita sairaanhoitajan 
lääkkeenmääräämisen koulutusta 
toteuttavat ammattikorkeakoulut 
ja yliopistot noudattavat 

Luvan myöntäjä: 
VALVIRA 
 
Toimintayksikön 
terveyden-huollon 
toiminnasta vastaava tai 
johtava lääkäri antaa 
kirjallisen määräyksen 
niistä lääkkeistä, joita 
sairaanhoitaja voi määrätä 
toimintayksikössä 

Osastofarmaseutti  Lääkkeiden tilaaminen, käyttökuntoon 
saattaminen ja jakaminen potilaskohtaisiksi 
annoksiksi 

 Potilaan lääkityksen ja riskitietojen 
selvittäminen 

 Lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
tunnistaminen 

 Lääkehoidon suunnittelu ja toteutus 

 Lääkehoidon toteutumisen seuranta ja 
vaikuttavuuden arviointi 

 Lääkityksen tarkistus  

 Lääkehoidon dokumentointi ja ohjaus 
 

 LOVe (LOP, IV, PKV) 

 Sairaala-apteekin 
lääkevalmistuksen henkilökunta 
antaa osastofarmaseuteille lyhyen 
perehdytyksen GMP:n mukaiseen 
iv-valmisteiden käyttökuntoon 
saattamiseen puhdastiloissa 

Luvan myöntäjä: 
VALVIRA 
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Lääkehoitoa toteuttava 

henkilöstö (tutkinto) 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat 

valmiudet ja vastuut lääkehoidossa 

Osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus 

Lääkeluvan myöntäjä ja 

näytön vastaanottaja 

Röntgenhoitaja, 
Suuhygienisti 

 Lääkehoidon toteuttaminen ja potilasohjaus 

 Tiedon välittäminen potilasta hoitaville 
ammattihenkilöille, itse potilaalle ja 
potilaan luvalla omaisille 

 Lääkehoidon perusteet 
teoriaperusta (näyttö) 

 Lääkelaskenta (näyttö) 

 Tehtävään liittyvä s.c. ja i.m. 
(näyttö) 

 Huom! Ei koske rokottamista eikä 
huumausaineiksi luokiteltavia 
lääkkeitä 

  
Tehtävään liittyvä muu erityisosaaminen 
esim. iv-varjoaineet tai 
infiltraatiopuudutus (lisäkoulutus ja 
näyttö) 

Näytön vastaanottaja: 
Kokenut lääkehoitoa 
toteuttava laillistettu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö 
 
Luvan myöntäjä:  
Lääkehoidosta 
toimintayksikös-sä 
vastaava röntgenlääkäri tai 
hammaslääkäri. VKS:ssa 
röntgenhoitajilla 
johtajaylilääkäri 

Muu laillistettu 

terveydenhuollon 

ammattihenkilö 

Bioanalyytikko 

 

 Lääkehoidon toteuttaminen ja vaikutusten seuranta 

yhteistilanteissa, mikäli on saanut siihen tarvittavan 

koulutuksen ja osaaminen on varmistettu 

 Tiedon välittäminen potilasta hoitaville 

ammattihenkilöille, itse potilaalle ja potilaan luvalla  

omaisille 

 Lääkehoitoon liittyvä erityisosaamisen tarve 

tehtävänkuvan perusteella esim. kliinisen 

fysiologian laboratoriossa (lisäkoulutus ja 

näyttö) 

Näytön vastaanottaja: 

Kokenut lääkehoitoa toteuttava 

laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö 

Luvan myöntäjä: 

Toimintayksikön lääke-hoidosta 

vastaava lääkäri: VKS:ssa 

johtajaylilääkäri 
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Lääkehoitoa toteuttava 

henkilöstö (tutkinto) 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat 

valmiudet ja vastuut lääkehoidossa 

Osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus 

Lääkeluvan myöntäjä ja 

näytön vastaanottaja 

 Lääkehoidon saanut 

nimikesuojatuttu 

terveydenhuollon 

ammattihenkilö 

(Esim. lähihoitaja) 

 

 Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiksi annoksiksi 

 Luonnollista tietä annettava lääkehoito 

 Injektiot ihon alle ja lihakseen 

 Potilaan lääkityksen ajantasaisuuden tarkistus ja 

riskitietojen selvittäminen  

 Lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen tunnistaminen 

 Lääkehoidon toteutus  

 Lääkehoidon toteutumisen ja vaikutuksen seuranta 

 Lääkehoidon dokumentointi  

 Lääkehoidon toteutukseen liittyvä välitön lääkehoidon 

ohjaus 

 

 LOP, PSYK, PKV 

 Lääkehoidon perusteet 

(teoriaperusta, lääkelaskenta ja näyttö) 

 Lääkkeiden tilaaminen ja potilaskohtaisiksi 

annoksiksi jakaminen (näyttö) 

 Injektiot s.c. ja i.m. (näyttö)  

Huom! Ei koske rokottamista eikä 

huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä 

 Lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatko-

infuusion vaihtaminen ja iv-kanyylin huuh-

teleminen lääkkeettömällä NaCl 0,9%-

liuoksella lääke- tai nesteinfuusion 

lopettamisen jälkeen, sekä iv-kanyylin 

korkitus ja poisto 

(lisäkoulutus ja näyttö) 

 PKV-lääkehoito (lisäkoulutus ja näyttö) 

 Lääkehoitoon liittyvä toimintayksikön 

lääkehoitosuunnitelmassa määritelty 

erityisosaaminen esimerkiksi lasten ja 

vanhusten lääkehoito (lisäkoulutus ja näyttö) 

Osallistumistodistuksen 

allekirjoittaa osastonhoitaja. 

 

Näytön vastaanottaja: Kokenut 

sairaanhoitoa toteuttava 

laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö 

 

Luvan myöntäjä: 

Työyksikön esimies 

Lääkehoitoon 

kouluttamaton 

henkilöstö 

 Osallistuminen lääkehoidon toteutukseen 

lisäkoulutuksen jälkeen ohjattuna 

 Tiedon välittäminen potilasta hoitaville 

ammattihenkilöille 

 LOP 

 Lääkehoidon perusteet (lisäkoulutus ja 

näyttö) 

 Valmiiksi jaettujen antaminen luonnollista 

tietä (lisäkoulutus ja näyttö) 

 Injektio s.c. (lisäkoulutus ja näyttö) 

Näytön vastaanottaja: Kokenut 

lääkehoitoa toteuttava 

laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö 
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Lääkehoitoa toteuttava 

henkilöstö (tutkinto) 

Perustutkintoon johtavan koulutuksen antamat 

valmiudet ja vastuut lääkehoidossa 

Osaamisen varmistaminen ja 

täydennyskoulutus 

Lääkeluvan myöntäjä ja 

näytön vastaanottaja 

(Esim. kodinhoitaja) 

 

Huom! Ei koske rokottamista eikä 

huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä 

 Potilas-, lääke- ja antoreittikohtainen lupa 

 PKV-lääkehoito (lisäkoulutus ja näyttö) 

 

Luvan antaja: 

Potilaan lääkehoidosta vastaa-va 

lääkäri 

 

Huom! Kyseessä potilas- ja 

lääkekohtainen lupa 
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Taulukko 2. Vaasan sairaanhoitopiirin lääkehoitoon osallistuvan hoitohenkilöstön lääkehoitokoulutuksen vaatimustasot ammattiryhmittäin  

TERVEYDENHUOLLON 
LAILLISTETTU 
AMMATTIHENKILÖ 

Lääkeosaamisen 
perusteet  
(LOP) teoria ja 
laskut 
 

Pääasiassa 
keskushermostoon 
vaikuttavat 
lääkkeet (PKV) 

 
Rokote 

Suonensisäinen  
lääke- ja 
nestehoito  
(IV) teoria 

Suonensisäinen  
lääke- ja 
nestehoito  
(IV) laskut 

KIPU 
Osa 1 ja  
Osa 2  
 

ABO-  
verensiirto 

 
Sairaanhoitaja 
 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

LHS 
mukaan 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

Osa 1 KYLLÄ   
Osa 2 LHS 
mukaan 

LHS 
mukaan 

 
Sairaanhoitaja 
(psykiatrinen) 
 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

LHS 
mukaan 

 
KYLLÄ 

 
EI 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 EI 

 
EI 

 
Sairaanhoitaja (KNF) 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

 
EI 
 

 
KYLLÄ 

 
EI 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 EI 

 
EI 
 

 
Kätilö, ensihoitaja 
 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

LHS 
mukaan 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 KYLLÄ 
 

 
KYLLÄ 

Lääkehoitoon koulutettu 
nimikesuojattu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö 
 

 
KYLLÄ 
 
 

 
LHS mukaan 

 
EI 

 
EI  
 
 

 
EI  
 

 
Osa 1 LHS 
mukaan 
Osa 2 EI 

 
EI 

 
Sairaanhoitaja ja nimikesuojattu ammattihenkilö, psykiatria suorittaa lisäosan ”Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien 
lääkehoito”, PSYK.  
Sairaanhoitaja lastenosasto, lastenpkl, lasten neur.pkl, lasten kotisairaala ja päiväosasto suorittaa lisäosan ”Lasten lääkehoito”, 
LAS. 
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TERVEYDENHUOLLON 
LAILLISTETTU 
AMMATTIHENKILÖ 

Lääkeosaamisen 
perusteet  
(LOP) teoria ja 
laskut 

Pääasiassa 
keskushermostoon 
vaikuttavat 
lääkkeet (PKV) 

 
Rokote 

Suonensisäinen 
lääke- ja 
nestehoito (IV) 
teoria 

Suonensisäinen 
lääke- ja nestehoito 
(IV) laskut 

KIPU 
Osa 1   
Osa 2  

ABO-  
verensiirto 

 
Röntgenhoitaja (röntgen) 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 
 

 
EI 

 
KYLLÄ 
 

 
KYLLÄ 
 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 EI 
 

 
EI 
 

 
Röntgenhoitaja (isotooppi) 
Röntgenhoitaja (sädehoito) 
Bioanalyytikko (isotooppi) 
 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
EI 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
EI 

 
Bioanalyytikko/ 
laboratoriohoitaja (KLF) 
 

 
KYLLÄ 

 
EI 
 

 
EI 

 
KYLLÄ 
 

 
EI 

 
EI 

 
EI 
 

 
Suuhygienisti 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

 
EI 

 
EI 

 
EI 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 EI 

 
EI 

 
Osastofarmaseutti 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ  

 
EI 

 
KYLLÄ 

 
KYLLÄ 

Osa 1 KYLLÄ 
Osa 2 LHS mukaan 
 

 
EI 

AMK-opiskelija sijaisena 

 

Lähihoitajaopiskelija  
sijaisena 

 
Kun opiskelijalla on suoritettuna 2/3 opinnoista (140 op) ja tutkintoon kuuluvat lääkehoidon opinnot ja 
lääkelaskut on suoritettu hyväksytysti, hän voi suorittaa tentit. Näyttöjä (5) voi antaa viimeisen 
harjoittelujakson aikana, jos se on mahdollista kyseisessä harjoitteluyksikössä järjestää. Opiskelijalla ei 
kuitenkaan ole oikeutta toteuttaa omatoimisesti lääkehoitoa ennen kuin on esittänyt tutkintotodistuksen.  
Varsinainen iv- lupa allekirjoitetaan, kun opiskelija on virallisesti valmistunut ja työsuhteesta on sovittu. 
 
Kun opiskelijalla on suoritettuna 2/3 opinnoista (120 osp) ja tutkintoon kuuluvat lääkehoidon opinnot ja 
lääkelaskut on suoritettu hyväksytysti, hän voi suorittaa tentit. Opiskelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta 
toteuttaa omatoimisesti lääkehoitoa ennen kuin on esittänyt tutkintotodistuksen. Lähihoitajaopiskelija, joka 
toimii sijaisena, ei pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen. Opiskelija voi antaa kuitenkin 
näyttöjä (5) ennen valmistumistaan, jos hän jatkaa työskentelyä samassa yksikössä valmistuttuaan. Mikäli 
yksikön toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että sijainen antaa potilaille valmiiksi annosteltuja, 
luonnollista tietä annettavia lääkkeitä, työnantajan tulee varmistaa hänen osaamisensa. 
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Taulukko 3 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot (THL) 

TASO KOULUTUS LÄÄKKEET JA TOIMINTA 

Taso I Ensihoidon vastaava 
lääkäri tai hänen 
määräämänsä 
ensihoitopalvelussa 
toimiva erikoislääkäri 

Rajoittamaton ensihoidossa 
tarvittava lääkevalikoima 
 
Ohjeistus 

Taso II 
Lääkehoidon 
vaativa taso 

Lääkehoidon koulutuksen 
saanut laillistettu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö: 
• ensihoitaja (AMK) 
• ensihoidon 

lisäkoulutuksen saanut 
(30 op) jälkeen 
sairaanhoitaja tai 
sairaanhoitaja (AMK) 

Rajoitettu ensihoidossa 
tarvittavien lääkkeiden anto 
perustuen ensihoidosta vastaavan 
lääkärin antamiin kirjallisiin 
ohjeisiin ja/tai 
lääkärikonsultaatioon  
 
Suonensisäisten lääkkeiden anto 
 

 

TASO III 
Lääkehoidon 
perustaso 

Perustason yksikössä on 
oltava vähintään yksi** 
lääkehoidon koulutuksen 
saanut nimikesuojattu 
terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jolla 
ensihoitoon suuntautunut 
koulutus: 
• lähihoitaja (ensihoidon 

koulutusohjelma) 
• Ensihoidossa toimivat 

terveydenhuollon 
ammattihenkilöt: 

• pelastaja 
• palomies-

sairaankuljettaja 
 

Lääkehoidon avustava toiminta ja 
tarvittaessa välittömän 
yksinkertaisen lääkehoidon 
toteuttaminen ensihoidossa 
 
Luonnollista tietä annosteltavien 
lääkkeiden kuten nitraatin, 
asetyylisalisyylihapon ja 
inhaloitavan keuhkoputkia 
laajentavan lääkkeen anto 
 
Perusliuoksen (Ringer tai 
fysiologinen keittosuola) ja 
glukoosiliuoksen anto 
suonensisäisesti 
 
Lääkkeiden anto perustuen 
ensihoidosta vastaavan lääkärin 
antamiin kirjallisiin ohjeisiin, 
lääkärikonsultaatioon sekä 
osaamisen varmistamiseen 

*Ensihoitopalveluasetuksen siirtymäsäännösten nojalla ne terveydenhuollon 

ammattihenkilöt, jotka asetuksen voimaan tullessa 1.5.2011 toimivat hoitotason tehtävissä, 

voivat jatkaa kyseisissä tehtävissä eläköitymiseensä asti. 
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**Toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa 

laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä 

vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.  
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4.2 Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako 

Ammattiryhmien välinen tehtävienjako, vastuut ja osaamisvaatimukset tulee olla 

määriteltynä ja kirjattuna lääkehoitosuunnitelmaan työyksiköittäin. Jokainen lääkehoitoon 

osallistuva kantaa vastuun sovitun vastuunjaon mukaisesti omasta toiminnastaan. 

Lääkäri vastaa sairaalassa tai terveyskeskuksessa potilaalle annettavasta lääkehoidosta, joka 

määrätään pääsääntöisesti kirjallisesti ja poikkeustapauksissa suullisesti. Lääkäri vastaa 

lääkehoidon kokonaisuudesta. Lääkäri vastaa yhteistyössä lääkehoidon koulutuksen saaneen 

terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa hoidon tarpeen arvioinnista, lääkehoidon 

ohjauksesta, neuvonnasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Lääkärin tehtävänä on ottaa 

huomioon lääkehoidon toteutettavuus lääkettä määrätessään. Tämä tarkoittaa 

moniammatillisen osallistumisen ja yhteistyön huomioimista lääkehoidon toteuttamisessa. 

Lääkärintointa hoitavaa lääketieteen opiskelijaa koskevat samat ohjeet. He toimivat 

laillistetun lääkärin ohjauksen ja valvonnan alaisina tehtäväänsä suorittaessa. Lääketieteen ja 

hammaslääketieteen opiskelijat voivat tietyin ehdoin osallistua ammattimaiseen lääkehoitoon 

lääkärinä tai hammaslääkärinä. Neljän ensimmäisen opintovuoden lääketieteen opinnot 

hyväksytysti suorittaneen opiskelijan toiminta on rajattu erikoissairaanhoitoon tai 

terveyskeskuksen vuodeosastolle. Vähintään viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot 

suorittanut voi toimia muissakin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikössä. 

Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä 

lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. 

Lääkehoidon koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt kantavat 

kokonaisvastuun lääkehoidon toteuttamisesta terveydenhuollon yksiköissä. 

Kokonaisvastuulla tarkoitetaan potilashoitoon liittyvästä tehtäväjaosta päättämistä, siihen 

liittyvää ohjausta, neuvontaa ja valvontaa sekä työyksikön lääkehuollon toimivuudesta 

huolehtimista. Nämä tehtävät kuuluvat esim. osastonhoitajan tai lääkehoidosta vastaavan 

sairaanhoitajan vastuualueisiin.  

Esimiesten tehtävänä on varmistaa, että työyksikön lääkehoidon toteuttamiseen osallistuvalla 

henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja että olosuhteet ovat oikeanlaiset lääkehoidon 

toteuttamiseksi. 

Lääkehoidon peruskoulutuksen saaneet, laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt: 

sairaanhoitajat, kätilöt, terveydenhoitajat ja ensihoitajat ovat vastuussa lääkehoidon 
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toteuttamisesta. He tarvitsevat kuitenkin erillisen, kirjallisen lääkeluvan vaativan lääkehoidon 

toteuttamiseen, joita ovat esim. ääreislaskimokatetrin asettaminen, laskimonsisäisen lääke- ja 

nestehoidon toteuttaminen, verensiirtojen toteuttaminen, rokottaminen, lääkehoidon 

toteuttaminen erityisantoreittejä pitkin, kuten epiduraalitilaan ja erityisvälineillä kuten 

kipupumpulla. Luvan myöntäminen edellyttää, että hoitajien on suoritettava edellä mainittuja 

tehtäviä varten täydennyskoulutus (LOVe) ja käytännön näytöt. Ne hoitajat, jotka eivät 

osallistu edellä mainittujen vaativan lääkehoidon osa-alueiden toteuttamiseen saavat luvan 

sijaan osallistumistodistuksen. 

Lääkehoidon koulutusta saaneet nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt esim. 

perushoitajat ja lähihoitajat voivat jakaa lääkkeitä potilaskohtaisiksi annoksiksi, antaa 

lääkkeitä luonnollista tietä ja pistää lääkkeen ihon alle sekä lihakseen. Nimikesuojatun 

terveydenhuollon ammattihenkilön osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksesta (LOVe, 

psykiatrialla myös PSYK-osio) myönnetyllä kirjallisella osallistumistodistuksella, käytännön 

harjoittelulla/ näytöllä ja tehtävään perehdyttämisellä. Ne perushoitajat, jotka osallistuvat 

vähäisissäkin määrin lääkehoitoon ja joiden peruskoulutukseen ei ole sisältynyt lääkehoidon 

koulutusta, suorittavat vähintään LOVen LOP-osion. Nimikesuojattujen terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden osallistuminen lääkehoitoon, PKV- lääkehoitoon ja injektioiden 

antamiseen on työyksikkökohtaista ja oikeudet osallistumiseen määritellään työyksiköiden 

lääkehoitosuunnitelmissa.  

Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot on esitetty taulukossa 3 Ensihoidon lääkehoidon 

vaativuustasot (THL). 

Jokaisessa työyksikössä tulee olla nimettynä lääkehoitovastaava. Työyksikkökohtaisessa 

lääkehoitosuunnitelmassa tulee määritellä lääkehoitovastaavien tarkemmat tehtävät ja 

vastuut.  

 He arvioivat ja kehittävät oman työyksityöyksikkönsä lääkehoitoa,  

 vastaavat yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja 

vastaavan lääkärin kanssa, 

 edistävät lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon liittyvien riskien 

tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista 

työyksityöyksikkönsä toiminnassa.  

 päävastuussa lääkekaapin tai vastaavan säilytystilan käytön seurannasta ja 

lääkevaraston säännöllisestä tarkastamisesta: lääkkeiden asianmukainen säilytys 
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lääkekaapissa, järjestys, vanhentuneiden tai muuten käyttökelvottomien lääkkeiden 

poistaminen lääkevarastosta jne. 

Vaasan keskussairaalassa lääkehoitovastaavat tapaavat säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja 

kerran vuodessa on kehittämispäivä.  

Sosiaalihuollon yksiköissä ja lääkehoitoa toteuttavilla epätyypillisillä alueilla noudatetaan 

lääkehoidon toteuttamisen kokonaisvastuun osalta samaa käytäntöä kuin terveydenhuollon 

toimintayksiköissä. Vastuu lääkehoidon kokonaisuudesta on toimintayksikön 

lääketieteellisestä toiminnasta vastaavalla lääkärillä. Vastuu lääkehoidon toteuttamisesta on 

lääkehoidon koulutuksen saaneella terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Lääkäri vastaa 

lääkkeiden määräämisestä ja lääkemääräysten oikeellisuudesta. Lääkkeen jakanut tai 

annostellut työntekijä vastaa siitä, että lääkettä annetaan lääkärin määräyksen mukaisesti. 

Näin ollen jokainen lääkehoitoa toteuttava tai siihen osallistuva kantaa vastuun omasta 

toiminnastaan. Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö voi 

antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä. Lisäksi he voivat pistää lääkettä ihon alle 

riittävän lisäkoulutuksen, käytännön harjoittelun ja myönnetyn kirjallisen luvan jälkeen. 

Opiskelijaohjauksessa noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön antamia suosituksia. 

Opiskelijat toimivat ohjaajiensa vastuulla ja välittömässä valvonnassa. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden osallistuminen lääkehoitoon ohjatussa harjoittelussa ja 

työssäoppimisen jaksoilla edellyttää heiltä riittäviä teoreettisia lääkehoidon tietoja ja taitoja 

lääkehoidosta, jotka he ovat koulutuksessaan saaneet, sekä lääkelaskujen moitteetonta 

hallintaa. Oppilaitoksen tehtävänä on varmistaa opiskelijan lääkehoito-osaaminen ja ohjata 

lääkehoitotaitojen opiskelussa.  

Lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden tulee harjoitteluyksikön pyytäessä osoittaa 

lääkehoidon opintojensa laajuus sekä suoriutuminen opinnoista ja lääkelaskennasta. 

Koulutuksen järjestäjien ja harjoitteluyksiköiden ohjattua harjoittelua ja työssä oppimista 

koskevissa sopimuksissa otetaan huomioon opiskelijoilta lääkehoidossa vaadittava osaamisen 

taso, lääkehoitoon osallistuminen ja lääkehoitoa koskevat oppimistavoitteet. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) suorittavat opiskelijat harjoittelevat 

koulutuksensa mukaista lääkehoitoa työssä oppimisjaksojen aikana työpaikkaohjaajan 

välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa. Lähihoitajaopiskelija, joka toimii sijaisena, ei 

pääsääntöisesti osallistu lääkehoidon toteuttamiseen. Mikäli yksikön toiminnan kannalta on 

tarkoituksenmukaista, että tällainen sijainen antaa asiakkaille/potilaille valmiiksi 
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annosteltuja, luonnollista tietä annettavia lääkkeitä, työnantajan tulee varmistaa hänen 

osaamisensa. 

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö- ja 

terveydenhoitaja-opiskelijat osallistuvat lisäksi ohjaajan vastuulla ja välittömässä valvonnassa 

ja ohjauksessa vaativan lääkehoidon kuten suonensisäisen neste- ja lääkehoidon 

toteuttamiseen, suonensisäisen kanyylin asettamiseen, verensiirtojen toteuttamiseen sekä 

niihin liittyviin valmistaviin toimenpiteisiin. Toiminta tulkitaan kuin ohjaaja itse antaisi 

lääkkeet. Ohjaajalta edellytetään asianmukaista pätevyyttä lääkehoidon toteuttamiseen. 

Opiskelijan toimiessa tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä työnantaja 

määrittää opiskelijan oikeudet lääkehoidon toteuttamisessa. Työnantaja arvioi hänen 

valmiutensa ottaen huomioon työyksikön lääkehoidon vaativuuden ja antaa hänelle 

tarvittavat oikeudet kirjata tietoja potilastietojärjestelmiin. Lääkehoitolehdelle ja 

lääkkeenantonäkymään tehdyt lääkkeen antokirjaukset tulee tehdä kuitenkin aina 

ohjaajan/vastaavan hoitajan nimellä.  

Opiskelijan on oltava kirjoilla oppilaitoksessa voidakseen toteuttaa lääkehoitoa sijaisena 

toimiessaan. Opiskelija saa toimia tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön 

tehtävissä hyvin perehdytettynä ja aina vain ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sosiaali- tai 

terveydenhuollon yksikön on nimettävä opiskelijalle kirjallisesti ohjaaja, joka on oikeutettu 

itsenäisesti harjoittamaan kyseistä ammattia sosiaali- tai terveydenhuollon 

ammattihenkilönä, ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Ohjaajan tulee ensisijaisesti toimia 

samassa työyksikössä kuin opiskelija, mutta työnantajan arvion perusteella joissakin 

tilanteissa riittää, että ohjaaja toimii samassa toimintayksikössä, jos potilasturvallisuus ei 

vaarannu. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimintaa sekä 

viivytyksettä puututtava siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä 

toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu.  

Sairaanhoitajaopiskelija voi tilapäisesti toimia sairaanhoitajan tehtävässä, kun hän on 

suorittanut kaksi kolmasosaa (140 op) kyseiseen tutkintoon johtavista opinnoistaan eikä 

opintojen aloittamisesta ole kulunut yli 10 vuotta. Terveydenhoitajaksi, ensihoitajaksi tai 

kätilöksi opiskeleva voi tilapäisesti toimia tilapäisesti kyseisissä tehtävissä suoritettuaan kaksi 

kolmasosaa (180 p) tutkintoon johtavista opinnoista, kun opintojen aloittamisesta ei ole 

kulunut yli 10 vuotta. Lisäksi on suositeltavaa, että kaikki tutkintoon kuuluvat lääkehoidon 

opinnot on suoritettu. 
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Sairaanhoitajaopiskelija ei voi sijaisuudessakaan toteuttaa itsenäisesti 

laskimoon annettavaa lääke-, neste-, ja verensiirtohoitoa. Iv-luvan vaatimuksena on 

laillistaminen terveydenhuollon ammattilaiseksi, ja tarvittavien lääkehoidon lisäkoulutuksien 

ja näyttöjen suorittaminen. Opiskelija saa osallistua po-lääkkeiden jakoon ja antoon, 

kun hän on suorittanut lääkehoidon toteuttamisessa vaadittavat koulutukset, 

LOVe-teoriat: LOP ja lääkehoitosuunnitelman mukaan PKV ja KIPU 1- osiot näyttöineen. 

Sairaanhoitajaopiskelijalla on täten samat luvat yksikössä kuin lähihoitajalla, 

luvan allekirjoittaa yksikön esimies.  

Proviisoriksi tai farmaseutiksi Suomessa opiskeleva tai ulkomailla vastaavaan ammattiin 

opiskeleva, yleis- ja aineopinnot suorittanut henkilö saa tilapäisesti toimia farmaseutin 

tehtävässä suorittaessaan opintoihin kuuluvaa harjoittelua tai toimiessaan sen jälkeen 

apteekissa, sairaala-apteekissa tai lääkekeskuksessa. Työskentelyn on tapahduttava ammattia 

itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun, harjoittelusta vastaavan laillistetun ammattihenkilön 

johdon ja valvonnan alaisena. 

4.3 Lupakäytännöt 

Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään eritasoisen lääkehoidon toteuttamiseen oikeuttavat 

lupakäytännöt ja lupa-asioita koskeva tiedottaminen, lääkehoitoon osallistumisen tasot ja 

lääkehoidon tilanteet, joissa terveysalan peruskoulutuksen ja siihen sisältyvän lääkehoidon 

opintojen antaman pätevyyden lisäksi edellytetään lääkehoidon toteuttamiseen oikeuttavaa 

kirjallista lupaa. Suorituslomakkeet, käytännön näyttölomakkeet, osallistumistodistukset ja 

lupalomakkeet ovat tulostettavissa toimintakäsikirjasta ja intranetissä. LOVe lomakkeet  

4.4 Lääkehoitoon koulutettu laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö  

 (Esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, röntgenhoitaja, bioanalyytikko) 

Vaasan Keskussairaalassa on käytössä LOVe - Lääkehoidon osaaminen verkossa -

täydennyskoulutus, jonka avulla laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt päivittävät 

lääkehoidon osaamisen viiden vuoden välein. Toimintakäsikirjasta löytyy yleiset linjaukset 

siitä, mitä eri ammattiryhmien tulee suorittaa. Jokaisessa työyksikössä 

osastonhoitaja/esimies päättää yhdessä vastuulääkärin kanssa omassa yksikössään vaaditut 

http://intra1.vsvd.local/henkilosto/henkiloston-kehittaminen1/Koulutus/love/
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osa-alueet (LOP, PKV, ROKOTE, IV, ABO ja KIPU 1 ja 2, PSYK ja LAS). Vaaditut osa-alueet 

tulee olla kirjattuna lääkehoitosuunnitelmassa. 

LOVe näyttöjen antamista koskevat uudet käytännöt ja ohjeistukset  tulivat 

voimaan Vaasan keskussairaalassa 1.1.2021 (VKS-Intranet-Henkilöstö-Henkilöstön 

kehittäminen-Koulutus-LOVe-LOVe-näytöt 1.1.21 alkaen). Käytännön osaaminen 

varmistetaan näyttöjen (hyväksytyt toistetut suoritukset) avulla lääkehoitosuunnitelmassa 

määritellyllä tavalla. Käytännön näyttöjä voi ottaa vastaan kokenut laillistettu 

terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on pätevyys ja voimassa oleva lupa toteuttaa kyseessä 

olevia tehtäviä. (Valvira, lääkehoidon toteuttaminen). Lääkehoidon näytön vastaanottajan 

riittävä kokemus voidaan määritellä siten, että hän on viimeisen viiden vuoden aikana 

toiminut vähintään kolme vuotta kyseisellä tehtäväalueella (Valtioneuvoston asetus 

1089/2010 6 §). Toimintayksikön esimies nimeää lääkehoitosuunnitelmaan (tarvittaessa 

erillinen liite) ne henkilöt, joilla on toimintayksikössä oikeus vastaanottaa ja allekirjoittaa 

LOVe-näyttösuorituksia. 

Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon osaaminen verkossa kurssi 

(LOVe). Prosessi etenee seuraavasti:  

1. Osastonhoitaja/esimies päättää yhdessä vastuulääkärin kanssa toimintayksikössä 

vaaditut osa-alueet suorituslomakkeelta sekä vaadittavat käytännön näytöt.  

2. Työntekijä suorittaa LOVen moodlessa organisaatiossa ja yksikössä vaadittujen osa-

alueiden mukaisesti. 

3. Käytännön näytöt annetaan LOVe-näyttöjen arviointiperusteiden ja LOVe-

näyttölomakkeiden mukaisesti. (VKS-Intranet-Henkilöstö-Henkilöstön kehittäminen-

Koulutus-LOVe-LOVe-näytöt 1.1.21 alkaen). Laillistettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö antaa vähintään 3 näyttöä ja tilapäisesti sairaanhoitajan työtehtävissä 

sijaisena toimiva opiskelija 5 näyttöä. Viiden vuoden kuluttua lääkelupaa uusittaessa 

annetaan vähintään 1 uusintanäyttö. Vaaditut osa-alueet näyttöineen tulee kirjata 

lääkehoitosuunnitelmaan. 

4. Työntekijä suorittaa LOVen moodlessa organisaatiossa ja yksikössä vaadittujen osa-

alueiden mukaisesti. 

5. Tentinvalvojat tekevät merkinnät hyväksytysti suoritetuista osa-alueista 

suorituslomakkeelle. 

6. Työntekijä suorittaa perehdytyksen yleisten osaamiskriteerien mukaisesti sekä 

työyksikössä edellytetyn perehdytyksen ja antaa näytöt yksikön 

lääkehoitosuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Uuden työntekijän kohdalla 

http://intra1.vsvd.local/globalassets/henkilosto--personal/1-lomakkeet/henkiloston-kehittaminen-lohko/love-uudistukset-10-2020/laakehoidon-osaamisen-kaytannon-nayttojen-varmistaminen-1.1.2021-alkaen.pdf
http://intra1.vsvd.local/globalassets/henkilosto--personal/1-lomakkeet/henkiloston-kehittaminen-lohko/love-uudistukset-10-2020/love--nayttojen-arviointiperusteet-13.10.20-valmis.pdf
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suositellaan LOVe:n teoriaosuuksien suorittamista ensin, ja vasta sen jälkeen 

käytännön näyttöjen antamista. Päinvastoin lääkelupaa uusittaessa uusintanäyttöjen 

antaminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen teoriaosuuksien suorittamista, 

ettei lupa pääse erääntymään, esim. 1–3 kuukautta aikaisemmin. Opiskelija voi LOVe -

teoriat suoritettuaan antaa näyttöjä jo ennen valmistumistaan, jos opiskelija jatkaa 

samassa yksikössä työntekijänä valmistumisen jälkeen. 

7. Osastonhoitaja/esimies itse tai hänen erikseen nimeämät näytönvastaanottajat antavat 

merkinnät suoritetuista osa-alueista.  

8. Lopullisen hyväksynnän suorituslomakkeelle allekirjoittaa työyksikön esimies, joka 

laatii samalla työntekijälle joko osallistumistodistuksen tai luvan. Lupaan kirjataan 

osasto/numero, pvm ja paikka. 

9. Jos työntekijä suorittaa ainoastaan ei vaativan -lääkehoidon toteuttamista koskevan 

osaamisen varmistuksen riittää suorituksista (perehdytys, teoriat ja näytöt) 

osallistumistodistus. Osallistumistodistuksen allekirjoittaa yksikön esimies. Kopio 

osallistumistodistuksesta lähetetään HR-sihteerille.  

10. Lupa voidaan myöntää, kun työntekijä on suorittanut perehdytyksen sekä kaikkien 

vaadittujen osa-alueiden tentit, että näytöt hyväksytysti. HUOM! Ainoastaan henkilöt, 

jotka toteuttavat työssään vaativaa lääkehoitoa kuten esim. IV- lääke- ja nestehoitoa 

tarvitsevat luvan. Henkilöille, jotka ovat tehneet IV-osiosta pelkän teorian, käytetään 

erillistä lomaketta tai merkitään selkeästi lupalomakkeelle, että vain teoriaosuus on 

suoritettu. 

11. Esimies lähettää luvan johtajaylilääkärille, joka allekirjoittaa sen. Lupaan kirjataan 

sairaala/terveyskeskus sekä pvm ja paikka. HUOM! Ainoastaan lupa lähetetään 

johtajaylilääkärille, ei suorituslomakkeita tai osallistumistodistusta. Luvan saa kerran 

johtajaylilääkäriltä ja jatkossa osastonhoitajalta. 

12. Johtajaylilääkärin sihteeri lähettää kopion allekirjoitetusta luvasta pätevyyden 

rekisteröintiä varten HR-yksikköön. 

13. Johtajaylilääkärin sihteeri palauttaa alkuperäisen, johtajaylilääkärin allekirjoittaman 

lupalomakkeen ko. henkilön osastonhoitajalle. 

14. Alkuperäinen lupa säilytetään sen myöntäneessä työyksikössä helposti kaikkien 

nähtävillä tiedonkulun varmistamiseksi ja lääkehoidon sujuvuuden edistämiseksi.  

Esimiehen tulee dokumentoida ja säilyttää kaikki työntekijän osaamiseen 

varmistamiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat. Lääkehoitoa toteuttavalla henkilöllä 

tulee olla itsellään kopiot suoritus- ja näyttölomakkeista sekä saamistaan voimassa 

olevista todistuksista/luvista. Työntekijän vaihtaessa työpaikkaa alkuperäiset 

lomakkeet, todistukset/luvat annetaan työntekijälle. Jos työntekijä vaihtaa yksikköä 



51 

 

organisaation sisällä, lähettää esimies lomakkeet ja osallistumistodistuksen/luvan 

uudelle esimiehelle. 

15. Lääkehoitoon oikeuttava lupa on työyksikkökohtainen. Työntekijän siirtyessä toiseen 

yksikköön hänen on suoritettava perehdytys ja puuttuvat teoriat/näytöt uuden 

työyksikön vaatimusten mukaisesti. 

16. Jos uusi työntekijä on suorittanut LOVen jo muualla toisessa organisaatiossa 

(vastaavat hyväksytyt teoriasuoritukset), on tärkeää varmistaa, että työntekijällä on 

kirjallinen todistus (allekirjoitettu) LOVe –suorituksistaan. LOVe-teoriasuorituksista 

otetaan kopiot. Kopiot toimitetaan HR-yksikköön rekisteröitäväksi. Ennen luvan 

myöntämistä työntekijän tulee kuitenkin aina suorittaa uuden 

organisaation/työyksikön perehdytys ja antaa uudelleen kaikki vaadittavat näytöt, 

vaikka toisessa organisaatiossa suoritettu lääkehoidon lupa olisi vielä voimassa. 

17. Lupa on voimassa viisi vuotta allekirjoittamisesta, työntekijän on itse 

huolehdittava voimassaolevasta luvasta. Tieto luvan voimassaolosta löytyy 

Vaasan keskussairaalassa Almasta. Kolme vuotta tai pidempään hoitotyöstä 

poissaolleet suorittavat LOVen (perehdytys, vaadittavat LOVe-teoriat ja näytöt) 

uudelleen töihin palatessaan. 

4.5 Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon 

ammattihenkilö  

(Esim. lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, perushoitaja,) 

LOVe-osion avulla lääkehoitoon koulutetut nimikesuojatut terveydenhuollon 

ammattihenkilöt saavat todistuksen lääkehoidon osaamisesta ja päivittävät lääkehoidon 

osaamisen (LOVe-teoriaosiot ja näytöt) viiden vuoden välein. Jokaisessa työyksikössä 

osastonhoitaja/esimies päättää yhdessä vastuulääkärin kanssa omassa yksikössään ne osa-

alueet lääkehoidosta, johon nimikesuojatulla on mahdollisuus koulutuksen jälkeen osallistua 

(LOP, PKV, KIPU 1, PSYK, LAS). Osa-alueet tulee olla kirjattuna lääkehoitosuunnitelmassa. 

LOVe-näyttöjen antamista koskevat uudet käytännöt ja ohjeistukset  tulivat voimaan Vaasan 

keskussairaalassa 1.1.2021 (VKS-Intranet-Henkilöstö-Henkilöstön kehittäminen-Koulutus-

LOVe-LOVe-näytöt 1.1.21 alkaen). Käytännön osaaminen varmistetaan näyttöjen (hyväksytyt 

toistetut suoritukset) avulla lääkehoitosuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Käytännön 

näyttöjä voi ottaa vastaan kokenut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on 

pätevyys ja voimassa oleva lupa toteuttaa kyseessä olevia tehtäviä. (Valvira, lääkehoidon 

toteuttaminen). Lääkehoidon näytön vastaanottajan riittävä kokemus voidaan määritellä 

http://intra1.vsvd.local/globalassets/henkilosto--personal/1-lomakkeet/henkiloston-kehittaminen-lohko/love-uudistukset-10-2020/laakehoidon-osaamisen-kaytannon-nayttojen-varmistaminen-1.1.2021-alkaen.pdf
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siten, että hän on viimeisen viiden vuoden aikana toiminut vähintään kolme vuotta kyseisellä 

tehtäväalueella (Valtioneuvoston asetus 1089/2010 6 §). Toimintayksikön esimies nimeää 

lääkehoitosuunnitelmaan (tarvittaessa erillinen liite) ne henkilöt, joilla on toimintayksikössä 

oikeus vastaanottaa ja allekirjoittaa LOVe-näyttösuorituksia. 

Lääkehoitoon koulutetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön lääkehoidon 

osaaminen verkossa kurssi (LOVe). Prosessi etenee seuraavasti:  

1. Osastonhoitaja/esimies päättää yhdessä vastuulääkärin kanssa omassa yksikössään 

vaaditut osa-alueet suorituslomakkeelta ja näyttökertojen vaaditun lukumäärän. 

Käytännön näytöt annetaan LOVe-näyttöjen arviointiperusteiden ja LOVe-

näyttölomakkeiden mukaisesti. (VKS-Intranet-Henkilöstö-Henkilöstön 

kehittäminen-Koulutus-LOVe) 

2. Lähihoitajalta näyttöjä vaaditaan vähintään 3–5 kertaa. Tilapäisesti lähihoitajan 

työtehtävissä sijaisena toimiva opiskelija antaa 5 näyttöä. Viiden vuoden kuluttua 

lääkelupaa uusiessa annetaan vähintään 1 uusintanäyttö.  Vaaditut osa-alueet tulee 

kirjata lääkehoitosuunnitelmaan. 

3. Tentinvalvojat tekevät merkinnät hyväksytysti suoritetuista osa-alueista 

suorituslomakkeelle. 

4. Työntekijä suorittaa perehdytyksen yleisten osaamiskriteerien mukaisesti sekä 

työyksikössä edellytetyn perehdytyksen ja näytöt organisaation/yksikön 

lääkehoitosuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Uuden työntekijän kohdalla 

suositellaan LOVe:n teoriaosuuksien suorittamista ensin, ja vasta sen jälkeen 

käytännön näyttöjen antamista. Päinvastoin lääkelupaa uusittaessa uusintanäyttöjen 

antaminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin ennen teoriaosuuksien suorittamista, 

ettei pääse lupa erääntymään, esim. 1–3 kuukautta aikaisemmin.  Opiskelija voi LOVe 

-teoriat suoritettuaan antaa näyttöjä jo ennen valmistumistaan, jos opiskelija jatkaa 

samassa yksikössä työntekijänä valmistumisen jälkeen. 

5. Osastonhoitaja/esimies itse tai hänen valtuuttamansa näytönvastaanottajat antavat 

merkinnät suoritetuista osa-alueista. Henkilöt, joilla on työyksikössä oikeus ottaa 

vastaan näyttösuorituksia, tulee nimetä lääkehoitosuunnitelmaan. Heidän tulee 

täyttää näytönvastaanottajille asetetut vaatimukset.  

6. Lopullisen hyväksynnän suorituslomakkeelle allekirjoittaa työyksikön esimies, joka 

laatii samalla työntekijälle osallistumistodistuksen. Lomakkeelle kirjataan 

osasto/numero, pvm ja paikka. 

7. Osallistumistodistuksen allekirjoittaa yksikön esimies. Kopio 

osallistumistodistuksesta lähetetään HR-sihteerille. 

http://intra1.vsvd.local/globalassets/henkilosto--personal/1-lomakkeet/henkiloston-kehittaminen-lohko/love-uudistukset-10-2020/love--nayttojen-arviointiperusteet-13.10.20-valmis.pdf
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8. Alkuperäinen osallistumistodistus säilytetään sen myöntäneessä työyksikössä helposti 

kaikkien nähtävillä tiedonkulun varmistamiseksi ja lääkehoidon sujuvuuden 

edistämiseksi. Esimiehen tulee dokumentoida ja säilyttää kaikki työntekijän 

osaamiseen varmistamiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat. Lääkehoitoa toteuttavalla 

henkilöllä tulee olla myös itsellään kopiot suoritus- ja näyttölomakkeista sekä 

osallistumistodistuksestaan.  

9. Lääkehoidon osallistumistodistus on työyksikkökohtainen. Työntekijän siirtyessä 

toiseen yksikköön on hänen suoritettava perehdytys ja annettava puuttuvat 

teoriat/näytöt uuden työyksikön vaatimusten mukaisesti. Työntekijän vaihtaessa 

työpaikkaa alkuperäiset suoritus- ja näyttölomakkeet ja osallistumistodistus annetaan 

työntekijälle. Jos työntekijä vaihtaa työyksikköä organisaation sisällä, lähettää esimies 

lomakkeet ja osallistumistodistuksen uudelle esimiehelle. 

10. Jos uusi työntekijä on suorittanut LOVen jo muualla toisessa organisaatiossa 

(vastaavat hyväksytyt teoriasuoritukset), on tärkeää varmistaa, että työntekijällä on 

kirjallinen todistus (allekirjoitettu) LOVe –suorituksistaan. LOVe-teoriasuorituksista 

otetaan kopiot. Kopiot toimitetaan HR-yksikköön rekisteröitäväksi. Työntekijän tulee 

kuitenkin aina suorittaa organisaation/työyksikön perehdytys ja antaa uudelleen 

kaikki vaadittavat näytöt, vaikka toisessa organisaatiossa suoritettu lääkehoidon lupa 

olisi vielä voimassa. 

11. Lupa on voimassa viisi vuotta allekirjoittamisesta, työntekijän on itse 

huolehdittava voimassaolevasta luvasta. Kolme vuotta tai pidempään työstä 

poissaolleet suorittavat LOVen (perehdytys, vaadittavat LOVe-teoriat ja näytöt) 

uudelleen. 

5 Lääkkeen määrääminen 

Lääkkeenmääräysoikeus on lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittavalla henkilöllä. Lääkettä 

on oikeus määrätä lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten.  

5.1 Lääkkeen määrääminen ja lääketurvallisuuden parantaminen 

Lääkemääräys tulee tehdä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Potilaalla on oikeus 

kieltäytyä lääkärin suosittelemasta lääkehoidosta. Siinäkin tapauksessa hänen tulee saada 

tarpeitaan vastaavaa hoitoa lääketieteellisesti perustellulla, vaihtoehtoisella tavalla 
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Lääkärin tulee itse kirjata määräyksensä sähköiseen potilastietojärjestelmään lääkehoito-

osioon. Tämä mahdollistaa interaktiovaroitusten huomioimisen ja vähentää väärinkäsityksen 

riskiä. Tilanteissa, joissa lääkemääräyksen antava lääkäri ei ole sairaalassa (esim. 

takapäivystäjä), voidaan määräys antaa puhelimitse. Määräyksen vastaanottava hoitaja tai 

farmaseutti toistaa saamansa määräyksen suullisesti ja kirjaa sen tämän jälkeen sähköiseen 

potilastietojärjestelmään. 

5.2 Lääkkeenmääräysoikeus 

Lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetulla henkilöllä on oikeus määrätä 

lääkkeitä ihmiselle lääkinnällistä tai lääketieteellistä tarkoitusta varten. Hammaslääkärillä on 

vastaavalla tavalla oikeus määrätä hammaslääkinnällistä tai hammaslääketieteellistä 

tarkoitusta varten tarvittavia lääkkeitä. Vaasan keskussairaalassa lääkkeitä määräävien 

lääkäreiden on oltava työsuhteessa Vaasan sairaanhoitopiiriin tai työsopimus vuokrafirman 

kanssa, jolla on sopimus Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Tilapäisesti lääkärin tai 

hammaslääkärin tehtävissä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä 

vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen potilaille. 

Erillisen rajatun lääkkeenmääräämiskoulutukset käyneet sairaanhoitajat saavat määrätä 

hoitamilleen potilaille reseptit seuraaviin oireisiin: virtsatieinfektio, nielutulehdus ja 

silmätulehdus. Nämä sairaanhoitajat saavat määrätä lääkevalmisteita seuraavasti:  

 Angiinaan: fenoksimentyylipenisilliiniä tai kefaleksiiniä 

 Virtsatietulehdykseen: pivmesillinaamihydrokloridia tai trimetopiimiä 

 Silmätulehdukseen: kloramfenikoli-silmätippoja ja –voidetta tai fusidiinihappo-

silmätippoja 

Sairaanhoitaja voidaan oikeuttaa määräämään myös määräaikaisesti erillisessä asetuksessa 

nimettyä lääkettä tartuntatautiin sairastuneiden hoitamiseksi tai väestön suojaamiseksi 

tartuntataudin leviämiseltä. 

5.3 Lääkkeen määräämisen edellytykset ja vaatimukset 

Lääkkeen määrääjä arvioi potilaan lääkehoidon tarpeen ja päättää lääkehoidosta huomioiden 

potilaan terveydentilan, sairaudet, aikaisemman lääkityksen ja allergiat. Osalla 

lääkevalmisteista on määräämisehto ja lääkkeen määrääjällä tulee olla oikeus määrätä 

kyseistä lääkettä.  
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Lääkäri voi määrätä lääkettä muuhunkin käyttötarkoitukseen tai eri annoksella kuin 

myyntilupa edellyttää. Lääkkeen määrääjän vastuu korostuu tässä ns. off-label-käytössä. 

Lääkemääräyksen tehdään SIC-merkintä näissä tilanteissa.  

Lääkärit ja hammaslääkärit voivat määrätä erityislupavalmisteita sellaisiin 

poikkeustapauksiin, joissa muu hoito ei tule kysymykseen tai ei anna toivottua tulosta. 

5.3.1 Lääkkeen määrääminen avohoidossa 

Reseptin antaminen tai uudistaminen edellyttää lääkehoidon tarpeen arviointia ja lääkityksen 

tarkistamista. Sähköisestä lääkemääräyksestä on annettava potilaalle potilasohje, jollei potilas 

ilmoita, ettei hän halua sitä. Turvapaikanhakijoille, tai muille sellaisille henkilöille, joilla ei ole 

olemassa virallista henkilöturvatunnusta, tulee aina tulostaa potilasohje, jotta heille voidaan 

luovuttaa lääkkeet avoapteekista. 

5.3.2 Lääkkeen määrääminen osastohoidossa 

Osastohoidossa sairaalan peruslääkevalikoima korvaa tyypillisesti potilaan käyttämät 

lääkevalmisteet sairaalahoidon ajaksi. Lääkkeen määrääjän tulee huomioida määräyksissään 

sairaalan Peruslääkevalikoima, sekä käyttää oletuslääkemääräyksiä soveltuvin osin. Osastolla 

lääkkeen määrääjän tulee ottaa huomioon toimintaympäristön valmiudet aseptiseen 

työskentelyyn ja lääkevasteen havainnointiin, myös elektronisia monitorointimenetelmiä 

käyttäen, ja varmistaa että hoidon valvonta on riittävää. Potilaan siirtyessä esim. teho-

osastolta tai päivystyksestä vuodeosastolle pitää luovuttavan yksikön lääkärin arvioida 

lääkehoidon tarve ja tehdä tarvittavat muutokset toimintayksikön potilastietojärjestelmän 

lääkityslistaan. Tämän dokumentin kohdassa 6.6 on tarkempi ohjeistus lääkkeen 

määräämisestä teho-osastolla ja päivystyksessä. 

Kun potilas siirtyy avohoitoon osastojakson päättyessä, lääkäri tarkistaa potilaan lääkityksen, 

kirjaa tarvittavat lääkitysmuutokset Esko lääkehoito -osioon, lopettaa listalta tarpeettomat 

lääkitykset, kirjoittaa mahdolliset uudet reseptit sekä tekee reseptien korjaukset ja tarvittaessa 

lopetettujen lääkkeiden osalta mitätöinnit Reseptikeskukseen. Lääkkeiden kauppanimet on 

hyvä palauttaa sairaalahoitoa edeltäviin kauppanimiin, ellei kotona käytettävän valmisteen 

muutokseen ole hoidollisia perusteita. Suun kautta otettavien lääkevalmisteiden annokset 

suositellaan muutettavaksi kotiuttamisen yhteydessä tablettien tms lukumääräksi 

mittayksikön (mikrog, milligramma, gramma) sijaan, jotta annoksen laskeminen on 

helpompaa. 
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5.3.3 Lääkkeen määrääminen ensihoidossa 

Lääkehoito määrätään tai annetaan jollakin seuraavista neljästä tavasta: 

1. Lääkkeen anto tapahtuu itsenäisesti ilman yhteydenottoa lääkäriin noudattaen 

ensihoidon vastuulääkärin antamaa pysyväisohjetta. Pysyväisohje löytyy Ensihoidon 

lääkkeet -oppaasta, jonka mukaisesti lääkehoito toteutetaan. Oppaassa on listattu 

indikaatiot, joilla lääkehoito voidaan aloittaa ilman yhteydenottoa lääkäriin. 

2. Yhteydenotto lääkäriin, jonka jälkeen toimitaan pysyväisohjeen mukaan 

3. Yhteydenotto lääkäriin, joka antaa tilannekohtaisen määräyksen, koska 

pysyväisohjetta ei ole tai se ei sovellu käytettäväksi esimerkiksi tilanteen 

harvinaisuuden vuoksi 

4. Lääkäri on tapahtumapaikalla ja antaa määräyksen 

Potilasturvallisuuden takaamiseksi määräyksen vastaanottaja toistaa suullisesti annetun 

määräyksen sisällön ja määräyksen antaja vahvistaa (kuittaus) toiston oikeellisuuden. Kun 

lääkäri määrää lääkehoidon esimerkiksi puhelimessa (konsultaatio), tulee lääkärin (tai hänen 

estyneenä ollessaan ensihoitajan) aina tehdä asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät 

lääkemääräyksestä. Ensihoitajat kirjaavat konsultaation ensihoitokertomukseen (SV210). 

5.3.4 Lääkemääräyksen kirjaaminen 

Lääkärin tulee ensisijaisesti kirjata lääkemääräykset potilastietojärjestelmään itse joko 

sähköisenä reseptinä tai osastohoidossa merkintänä lääkitysosioon. Kirjaus tulee tehdä 

osastohoidon aikana rakenteisesti ja välttää esim. Eskon ”Muu annos” -annostustyyppiä. 

Narratiivisena tekstinä tai ”Muu annos” -ohjeella kirjatut määräykset eivät näy oikein 

lääkelistoilla, jolloin on suuri riski lääkkeenjaossa tapahtuvalle väärin tulkinnalle ja virheelle.  

Erityistilanteissa, kuten tietojärjestelmän käyttökatkon aikana tai hoitajan soittaessa 

sairaalan ulkopuolella olevalle takapäivystäjälle, lääkemääräyksen voi tehdä myös kirjallisesti, 

suullisesti tai puhelimitse. Lääkemääräyksen vastaanottajan tulee toistaa määräys, jotta 

määrääjä voi varmistua siitä, että vastaanottaja on ymmärtänyt oikein. Poikkeustilanteen 

lääkemääräykset kirjataan potilastietojärjestelmään mahdollisimman pian. Tämän voi tehdä 

joko lääkkeen määrääjä tai lääkkeen antanut henkilö. 

Jokaisen tulosyksikön tulee omissa lääkehoitosuunnitelmissaan kuvata tarkasti, miten 

lääkkeen kirjaaminen sähköiseen potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon tapahtuu. 
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linkki Eskon lääkehoito-osion käyttöohjeeseen 

5.3.4.1 Lääkkeiden kirjaaminen kotiutusvaiheessa 

Lääkityslista on aina avoinna ja tulee sen vuoksi pitää ajantasaisena, arkistointia 

lääkityslistalle ei tehdä. Potilaan kotiutuessa sairaalan vuodeosastolta, tulee lääkärin 

määritellä potilaan kotilääkitys. Lääkäri tekee Kotiuta -toiminnon siinä vaiheessa, kun potilas 

on lähdössä osastolta ja hänelle annetaan kotiutuspaperit ja lääkehoito-ohjeet. Kotiuta -

toiminto muuttaa lääketyypit kotilääkkeiksi ja ehdottaa lopetettavaksi lääkkeet, joita potilaalle 

ei tule kotiin. Kotiutustoiminnon avulla saa lopetettua kaikki lääkkeet yhdellä kertaa, jotka 

eivät tule potilaalle kotilääkkeeksi. Potilaan tullessa seuraavan kerran sairaalaan, on hänen 

lääkityslistansa ajantasainen, ellei hänen lääkityksiään ole muuteltu esim. avopuolella. 

Lääkityslista tulee aina tarkistaa potilaan tullessa uudelle käynnille sairaalaan, koska 

lääkitykseen on mahdollisesti tehty muutoksia perusterveydenhuollossa, yksityisellä sektorilla 

tai potilaan itsensä toimesta. 

  

http://intra1.vsvd.local/tuki-ja-palvelut/it-palvelut/potilastietojarjestelmien-kayttoohjeet/esko-potilaskertomus/laakehoito/
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6 Lääkehoidon toteuttaminen 

6.1 Lääkehuolto 

Fimean voimassa oleva määräys sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toiminnasta 

määrittelee sen, miten lääkehuolto tulee olla toteutettu (mm. laadunhallinta, henkilökunta, 

lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen ja lääkevalmistus). Määräystä noudatetaan 

mahdollisuuksien mukaan myös avohoidon yksiköissä. Alla on tiivistettynä määräyksen 

pääperiaatteet käytäntöön sovellettuna. Lääkehuoltoa ohjeistaa lisäksi Fimean voimassa oleva 

määräys lääkkeiden toimittamisesta. 

Sen lisäksi, että sairaala-apteekki ja lääkekeskus huolehtivat lääkehuollosta, niiden tehtävänä 

on huolehtia, että työyksiköissä lääkkeiden käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan lääke- ja 

lääkitysturvallisuutta ja lääkehuollon tarkoituksenmukaisuutta edistäviä toiminta- ja 

työtapoja. Farmaseuttinen henkilökunta osallistuu turvallisen, tehokkaan ja 

tarkoituksenmukaiseen lääkehoidon tukemiseen esimerkiksi henkilökunnalle ja potilaalle 

annettavan lääkeinformaation sekä potilaan lääkehoidon ajantasaisuuden tarkistamisen 

muodossa sekä tekemällä aika ajoin osastokäyntejä yksiköissä.  

Vaasan keskussairaalassa toimii tällä hetkellä yhteensä neljä vakituista osastofarmaseuttia 

päivystyksessä, päivystysosastolla, sydänosastolla, onkologian vuodeosastolla ja 

poliklinikalla, gastrokirurgian vuodeosastolla, lastenosastoilla sekä sisätautien ja neurologian 

osastolla.  

Osastofarmaseuttien tehtäviin kuuluvat muun muassa: 

 Potilaan lääkityksen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta varmistuminen yhteistyössä 

osaston henkilökunnan kanssa 

 Lääkeinformaation antaminen henkilökunnalle ja potilaille 

 Uuden työntekijän perehdyttäminen ja opiskelijan ohjaus 

 Lääkeohjeistusten laatiminen 

 Yksikön henkilökunnan lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvä koulutus 

 Osallistuminen lääkitysturvallisuuden kehittämistyöhön 

 Yksikön lääkehoidon prosessin kehittäminen yhdessä yksikön vastuuhenkilöiden 

kanssa 

 Yhteyshenkilönä toimiminen yksikön ja sairaala-apteekin välillä 
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6.1.1 Lääkkeiden hankinta, tilaaminen ja toimittaminen 

Lääkkeiden hankintaprosessia on kuvattu kappaleessa 3.4. Peruslääkevalikoima.  

6.1.1.1 Lääkkeiden tilaaminen 

Lääkkeitä sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta saavat tilata lääkärit, laillistetut 

terveydenhuollon ammattihenkilöt tai muut lääketilauksiin valtuutetut terveydenhuollon 

ammattihenkilöt. Huumausainelääkkeen ja denaturoimattoman alkoholin tilaus vaatii aina 

lääkärin hyväksynnän. Mikäli kyseisiä valmisteita tilataan paperitilauksella, tulee kirjallisessa 

ja alkuperäisessä tilauslomakkeessa aina olla lääkärin allekirjoitus ja leima tai 

nimenselvennys. Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston lääkekeskuksen 

asiakkaiden tulee huumausainelääkkeiden ja alkoholin lisäksi tilata erityisluvalliset valmisteet 

kirjallisella ja alkuperäisellä tilauslomakkeella, jossa on lääkärin allekirjoitus ja leima tai 

nimenselvennys. Lääkevalikoimaan kuulumaton lääke tilataan käyttäen erillistä 

tilauslomaketta ”Lääkevalikoimaan kuulumattoman lääkkeen tilaus”. Lääkärin 

allekirjoittamalle lomakkeelle kirjataan lääketieteelliset perustelut valmisteen käytölle. Mikäli 

kyseessä on uusi käyttöön otettava lääke, täytetään myös sivu 2. 

Työyksiköt kirjaavat tilauskäytännöt ja vastuut työyksikkökohtaiseen 

lääkehoitosuunnitelmaan. VKS:n sairaala-apteekin asiakkaat tilaavat lääkkeensä 

työyksiköihin ensisijaisesti sähköisen OSTi-tilausjärjestelmän kautta. Poikkeustapauksissa 

lääkkeet voidaan toimittaa myös kirjallisen tilauksen tai faksin perusteella. Hätätapauksessa 

tilaus otetaan vastaan suullisesti tai puhelimitse. Tällöin tilaus on mahdollisimman pian 

vahvistettava sähköisesti, kirjallisesti tai faksilla. Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston lääkekeskuksesta lääkkeet toimitetaan työyksiköihin sähköisen tai kirjallisen 

tilauksen tai faksin perusteella.  

Tietyt potilaskohtaiset lääkevalmisteet, kuten sytostaattiannokset ja parenteraaliset 

ravintovalmisteet, joiden valmistamisesta on sovittu sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen 

kanssa, on tilattava potilaskohtaisesti erillisellä sähköisellä tilausohjelmalla (SytoEsko) tai 

kirjallisesti (esimerkiksi faksilla) erillisellä tilauslomakkeella, jossa on mainittu: 

 Lääke ja/tai sen koostumus 

 Annos 

 Potilaan nimi ja henkilötunnus 

 Annosteluohjeet 

https://extranet.vasacentralsjukhus.fi/Etusivu/Keskussairaala/Sairaala-apteekki/Laakkeiden_tilaaminen_ja_toimitus/Laakevalikoimaan_kuulumattomat_laakkeet/Laakevalikoimaan_kuulumattoman_laakkeen_tilapaiskaytto
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 Aika, jolloin lääkevalmiste tarvitaan 

Tilaukset tulee lähettää hyvissä ajoin, jotta työt voidaan suunnitella ja toteuttaa toivotussa 

aikataulussa. Näissä potilaskohtaisissa lääketilauksissa on oltava lääkärin allekirjoitus ja 

leima tai nimenselvennys. 

Erityisosaamista ja/tai erityislaitteistoja vaativat lääkkeet voidaan hankkia ja toimittaa 

suoraan niitä käyttävään yksikköön sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen kirjallisten 

toimintaohjeiden mukaisesti. Tällaisia lääkevalmisteita ovat 

 Lääkkeelliset kaasut 

 Radioaktiiviset lääkkeet 

 Verikeskuksesta toimitettavat lääkevalmisteiksi luokiteltavat verivalmisteet 

Edellä mainittuihin valmisteisiin liittyvistä käytännön asioista (mm. hankinta, 

varmentaminen, varastointi ja toimitus osastoille) huolehtiminen on Vaasan 

keskussairaalassa valtuutettu lääkkeellisten kaasujen osalta konehuollolle, radioaktiivisten 

lääkkeiden osalta isotooppilaboratoriolle ja farmaseuttisen plasman osalta verikeskukselle. 

Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa määritellään henkilö, jonka vastuulla on näihin 

lääkkeisiin liittyvät tehtävät. 

Avohoidossa potilaan tai asiakkaan lääkkeet hankitaan pääasiassa avohuollon apteekista. 

Mikäli potilaan itsensä kustannettavat lääkkeet hankitaan hänen puolestaan, toimitaan 

Kanta-sivuston asiointiohjeen (toisen puolesta asiointi) mukaan. On suositeltavaa, että 

työyksikön lääkehoitosuunnitelmaan kirjataan lääkkeiden hankintakäytäntö ja vastuut. 

6.1.1.2 Lääkkeiden toimittaminen 

VKS:n sairaala-apteekista toimitetaan lääkkeitä työyksiköihin maanantaisin, tiistaisin, 

torstaisin ja perjantaisin arkipyhät pois lukien. Pietarsaaren lääkekeskuksesta lääkkeitä 

toimitetaan joka arkipäivä arkipyhät pois lukien. Arkipyhien aiheuttamista muutoksista 

toimitusaikatauluin ilmoitetaan erikseen. Jotta kaikki lääketilaukset ennätetään apteekissa 

käsitellä kuljetusaikataulujen puitteissa, tulee työyksikköjen noudattaa päätilauksissaan 

sovittuja aikarajoja. Aikarajan jälkeen tulleet tilaukset kerätään ja toimitetaan vasta seuraavan 

normaalin lääkekuljetuksen mukana, ellei tilausta erikseen kiireelliseksi ilmoiteta. Mikäli 

aikarajan jälkeen lähetetty tilaus halutaan saman päivän lääkekuljetukseen, tulee OSTi-

tilauksissa käyttää Pika-ruksia. Kiireellisiksi tilauksiksi luokitellaan sellaiset lääkkeet, joita 
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tilaava osasto tarvitsee jo ennen seuraavaa apteekin normaalia lääketoimitusta. Kiireellisissä 

tilauksissa yksikön tulee soittaa sairaala-apteekkiin, valita tilauksen etusivulla PIKA ja kirjata 

erillinen infoteksti OSTi-tilaukseen. 

Lääkkeitä tilattaessa on otettava huomioon erityisesti viikonloput ja juhlapyhät tilaamalla 

riittävä määrä riittävän ajoissa. Mikäli lääkettä ei ole sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen 

varastossa, sitä ei saada toimitettua samana päivänä, kun tilaus on tehty. Lisäksi on 

huomioitava, että kylmäsäilytystuotteita toimitetaan tukkuliikkeistä sairaala-apteekkiin vain 

tiistaista perjantaihin. Lisäksi juhlapyhät aiheuttavat toimitusaikatauluihin poikkeuksia. 

Tarvittaessa työyksityöyksikkö voi käydä hakemassa lääkkeitä sairaala-apteekin tai 

lääkekeskuksen asiakaspalvelusta. VKS:n sairaala-apteekista lääkkeitä noudettaessa tilaus 

tulee ensisijaisesti syöttää sähköiseen OSTi-lääketilausjärjestelmään ja mielellään ilmoittaa 

siitä sairaala-apteekille ennen lääkkeen noutamista. Lääkkeet voidaan toimittaa myös 

kirjallisella tilauksella.  

Farmaseuttinen henkilökunta varmistaa tilausten ja toimitusten oikeellisuuden ja selvittää 

mahdolliset epäselvyydet ennen lääkkeiden toimittamista työyksiköihin. Lääkkeet toimitetaan 

sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta pääsääntöisesti valmistajan jakamattomina 

alkuperäispakkauksissa, sinetöidyissä lääkekuljetuslaatikoissa. Vaasan keskussairaalan 

sisäisissä kuljetuksissa on käytössä standardoidut merkinnät lääkekuljetusten 

luovutuspaikoille. Kylmäsäilytystä vaativat tuotteet toimitetaan tuotteesta ja asiakkaasta 

(ulkoinen/sisäinen) riippuen joko erillisissä kylmäkuljetuslaatikoissa tai normaaleissa 

kuljetuslaatikoissa, jolloin laatikon päällä on kylmäsäilytyksestä kertova merkintä. 

Työyksikössä tulee huolehtia siitä, että lääkkeet siirretään lääkekaappeihin oikeaan 

säilytyslämpötilaan viiveettä, jotta esimerkiksi kylmäsäilytystä edellyttävät tuotteet eivät 

altistu lämmölle. Lisäksi kaikissa lääkkeiden hankkimiseen, tilaamiseen ja kuljettamiseen 

liittyvissä vaiheissa tulee varmistua siitä, etteivät lääkkeet joudu asiattomien käsiin ja että 

potilaiden tietosuoja toteutuu. 

Sairaala-apteekista voidaan määrätyissä tilanteissa luovuttaa lääkkeitä avohoitoon joko 

suoraan potilaalle tai yksiköille, jotka edelleen luovuttavat lääkkeet potilaalle. Potilas saa 

lääkkeet vastikkeetta. Lääkkeiden luovuttamisessa toimitaan viranomaismääräysten 

mukaisesti. Tämä mahdollisuus koskee ilmoitettavien tartuntatautien (esim. HIV, 

tuberkuloosi, hepatiitti, malaria, klamydia ja muut ilmoitettavat sukupuolitaudit) hoitoon 

määrättyjä lääkkeitä ja niitä kystiseen fibroosiin määrättyjä lääkkeitä, joita voidaan toimittaa 

vain sairaalasta. Sairaalan lääkärin kirjoittama resepti lähetetään toimituspyynnön (lähete 
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reseptiin) kanssa sairaala-apteekkiin, jossa resepti käsitellään ja josta lääkkeet toimitetaan 

yksikköön luovutettavaksi potilaalle. Sairaala-apteekit eivät toistaiseksi kykene käsittelemään 

sähköisiä lääkemääräyksiä, joten reseptit on toistaiseksi laadittava paperille.  

6.1.1.3 Lääkkeiden toimittaminen sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen ollessa 
suljettuna 

Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen ollessa suljettuna työyksiköt voivat hakea lääkkeitä 

apteekin tai lääkekeskuksen päivystysvarastosta, jossa pidetään rajoitettu määrä tärkeimpiä 

lääkevalmisteita. Päivystysvarastossa ei ole huumausaineita. Tieto Vaasan keskussairaalan 

päivystysvaraston lääkkeistä löytyy sairaala-apteekin extranetsivuilta ja päivystysvaraston 

tietokoneen työpöydältä. Pietarsaaren lääkekeskuksen päivystysvarastossa varastoitavista 

valmisteista on luettelo lääkekeskuksen intranetsivuilla ja päivystysvarastossa.Lääkkeet 

otetaan päivystysvarastosta vanhenemisjärjestyksessä ja sinne jätetään tilauslista noudetuista 

lääkkeistä ja eräseurattavien osalta myös noudetuista eristä. Kulkuoikeus päivystysvarastoon 

on sekä Vaasan keskussairaalassa, että Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 

lääkekeskuksen alueella määritelty sisäisille asiakkaille. Mikäli päivystysaikana tarvitaan 

kiireellisesti muita kuin päivystysvarastossa olevia lääkkeitä, VKS:n sairaala-apteekin 

asiakkaat ottavat yhteyttä päivystyspoliklinikalle ja Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja 

terveysviraston lääkekeskuksen alueen asiakkaat sisätautien ja keuhkosairauksien osastoon 7. 

Vahtimestari ja henkilö osastolta käyvät yhdessä sairaala-apteekissa tai 

infuusioliuosvarastossa noutamassa lääkkeen. Pietarsaaressa kaksi hoitajaa, joista ainakin 

toinen on osastolta 7, käyvät lääkekeskuksessa noutamassa lääkkeen. Lääkkeen noudosta 

jätetään viesti sekä tilauslista sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Epäselvissä 

tapauksissa ja niiden tuotteiden osalta, joiden varastotiloihin vahtimestarin avustuksella ei ole 

pääsyä (esim. huumausainelääkkeet), on otettava yhteys sairaala-apteekin henkilökuntaan 

(yhteystiedot päivystysvarastossa ja päivystyksessä). 

6.1.2 Lääkkeen lainaaminen toiselta osastolta 

Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen ollessa suljettuna käytetään mahdollisuuksien mukaan 

päivystysvarastoa. Lääkettä voidaan lainata työyksiköltä toiselle ainoastaan silloin, jos 

lääkettä ei saada edellä mainituilla tavoilla, ja se tarvitaan potilaalle välttämättömän 

lääkehoidon turvaamiseksi. Huumausaineita ei tulisi lainata kirjanpitovelvollisuuden vuoksi.  

https://extranet.vasacentralsjukhus.fi/Link.aspx?id=1078121
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Jos lainattu, alkuperäisestä pakkauksestaan poistettu lääke jää jostain syystä käyttämättä, 

tulisi se hävittää asianmukaisesti lääkejätteenä. Osaston lääkekaapeissa ei tule säilyttää 

irtonaisia, yksittäisiä tabletteja tai ampulleja. Lääkelainoja ei palauteta yksiköiden välillä! 

Lainattaessa PKV-lääkettä tai huumausaineita tulee menetellä seuraavasti:  

1. Täytetään kirjallinen pyyntö lääkelainasta (Lääkelainalomake). Lainataan aina pienin 

mahdollinen määrä, jolla potilaan lääkehoito saadaan turvattua. 

2. Varmistetaan lääkkeen saatavuus toiselta osastolta puhelimitse, lainasta sopivan 

henkilön ja lainan hakijan tulee olla eri henkilö. 

3. Lainan luovuttava osasto pakkaa lääkkeen lääkepussiin (tai lääkekuppiin), johon 

merkitään lääkkeen nimi, vahvuus ja lukumäärä, lääkkeen valmistuseränumero ja 

vanhenemispäivä, tarvittaessa säilytysohjeet (jos muu kuin huoneenlämpö), 

luovuttajan nimi ja luovutuspäivämäärä. 

4. Lääkelainalomake täytetään loppuun ja säilytetään lainan luovuttaneella osastolla 

kolme vuotta  

6.1.3 Lääkkeiden lähettäminen putkipostilla yksiköiden välillä. 

Lääkkeitä voidaan tarvittaessa lähettää yksiköstä toiseen putkipostilla. Tällöin on kuitenkin 

huomattava, että esim. lainatilanteissa lääkkeen myyntipäällysmerkintöjen ja tunnistetietojen 

on kuljettava lääkkeen mukana, jotta lääkkeenjakotilanteessa asianmukainen 

kaksoistarkastus on mahdollinen. Muuten noudatetaan seuraavia sairaala-apteekin ohjeita 

lääkkeen lähettämisestä putkipostilla: 

Lääkkeiden lähetyksessä putkipostilla huomioitavaa: 

 Sovi vastaanottajan kanssa putkipostilähetyksestä. 

 Pakkaa lääkkeet siten, ettei sisältö näy ulos (esim. pakkaa lääkepaketti kirjekuoreen tai 

paperiin). 

 Pakkaa lääkkeet hyvin käyttäen vaahtomuovipalasia estämään lääkepakkauksen 

liikkuminen kapselissa. 

 Putkessa hajonneen lähetyksen seuraukset voivat tulla kalliiksi. Jos et ole varma voiko 

jotain lääkettä lähettää putkipostilla, kysy ensin esim. sairaala-apteekista. 

 Jos mahdollista käytä lukittavaa putkipostikapselia 

Älä lähetä seuraavia tuoteryhmiä putkipostilla: 
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 solunsalpaajat 

 huumausaineet ja PKV-lääkkeet 

 alkoholit 

 kylmätuotteet 

 nestemäiset lääkkeet 

o Nestemäisiä lääkkeitä ei lähetetä, koska on vaikea tehdä yksiselitteistä, 

lääkkeiden laatuun vaikuttavien virheiden riskinpoistavaa sääntöä 

vaahtoamalla vaurioituvien biologisten lääkkeiden ja perinteisten 

pienmolekulaaristen nestemäisten lääkkeiden välillä. 

6.1.4 Lääkkeiden säilyttäminen 

Lääkekuljetuksen saavuttua sairaala-apteekista lääkkeet tulee välittömästi siirtää 

asianmukaisiin tiloihin pois käytäviltä ja muista avoimista tiloista, jotta asiattomat henkilöt 

eivät pääse käsittelemään lääkkeitä. Kylmässä säilytettävät lääkkeet on siirrettävä 

jääkaappiin. Lääketoimitukset tarkastetaan mukana tulevasta toimituslistasta, joka 

vahvistetaan vastaanottajan allekirjoituksella (VKS:ssa huumausainelääkkeiden osalta 

kahden henkilön allekirjoituksella) ja mikäli toimituksessa esiintyy puutteita tai muuta 

huomautettavaa, otetaan heti yhteyttä sairaala-apteekkiin. Toimituslistoja säilytetään 

osastolla 2 kk, huumausainelääkkeiden toimituslistoja tulee säilyttää osastolla vähintään 6 

kuukauden ajan. 

Työyksiköissä tulee olla lääkkeiden säilytystä varten riittävän suuret ja tarkoituksenmukaiset 

tilat, joko lukittavat lääkekaapit tai lääkehuone, joka on mieluiten sähköisessä 

kulunvalvonnassa. Lisäksi huumausaineita varten on oltava erillinen lukittava kaappi tai 

lokero. Lääkehuoneessa tulee aina, jos se vain on mahdollista, olla lisäksi kameravalvonta, 

varsinkin jos siellä on paljon väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä. Potilaan kiireellisessä 

ensiavussa tai elvytyksessä tarvittavia lääkkeitä voidaan säilyttää työyksiköissä lääkekaapin tai 

-huoneen ulkopuolella esimerkiksi toimenpidehuoneissa tai ensiapupaikalle lähetettävän 

ensiapu- tai lääkintäryhmän varusteisiin kuuluvana. Potilaan kotona tapahtuvaa lääkitystä, 

nk. kotisairaalatoimintaa, varten tarvittavia lääkkeitä voidaan säilyttää työyksikön 

varusteisiin kuuluvana. Nämä lääkkeet tarkastetaan säännöllisesti ja erityistä huomiota 

kiinnitetään siihen, että lääkkeet ovat aina käyttökelpoisia sekä tarvittaessa nopeasti 

saatavilla. 

Työyksiköt voivat itse päättää, montako lääkekaapin tai -huoneen avainta tarvitaan ja millä 

tavalla niitä säilytetään yksikössä; kuitenkin avaimet ja kulunvalvonta tulee järjestää niin, 



65 

 

etteivät asiattomat pääse käsittelemään lääkkeitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

lääkkeisiin, joihin liittyy väärinkäyttöriski. Työyksiköiden lääkekaapissa olevat lääkkeet on 

tarkoitettu vain ja ainoastaan potilaiden käyttöön.  
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Kuva 5 Lääkkeiden ottaminen omaan käyttöön on kiellettyä 

 



67 

 

Potilaiden omia lääkkeitä ei saa milloinkaan ottaa työyksikön lääkekaappiin muille jaettaviksi 

potilasturvallisuuden ja varmistamattomien säilytysolosuhteiden vuoksi. Kyseiset lääkkeet 

voidaan palauttaa sairaala-apteekkiin hävitettäviksi. Palautuksen yhteydessä tulee olla 

maininta, että kyse on potilaiden omista lääkkeistä. 

Lääkkeet tulee säilyttää erillään muista tuotteista ja välineistä. Lääkkeelliset kaasut tulee 

säilyttää pystyasennossa ketjuilla lukittuna. Jos mahdollista, esimerkiksi suun kautta 

annosteltavat ja injektiolääkkeet tulee säilyttää eri puolilla lääkehuonetta. Lääkkeiden 

sijoittelussa tulee ottaa huomioon myös muut mahdolliset riskitilanteet, esim. 

 Riskilääkkeet (ks. kohta Suuren riskin lääkkeet ja muut riskilääkkeet ja Samalta 

näyttävät ja kuulostavat lääkkeet (LASA-lääkkeet)) pyritään sijoittamaan erilleen ja 

tarvittaessa käytetään huomiomerkintöjä (esim. riskilääketarra). Joidenkin 

riskilääkkeiden, kuten kaliumkonsentraatin, saatavuutta on syytä rajoittaa 

 Lääkekaappi tulee käydä läpi kerran vuodessa ja etsiä ja merkitä mahdolliset 

riskilääkkeet 

 Keskenään saman näköiset ja/tai samalta kuulostavat lääkkeet (LASA = Look-Alike, 

Sound-Alike) merkitään näkyvästi ja pyritään säilyttämään siten, että 

sekaantumisriskiä ei ole 

 Lääkkeet, joista on eri vahvuuksia (esim. morfiini 2 mg/ml ja morfiini 20 mg/ml), 

merkitään ja sijoitetaan niin, ettei sekaantumisen vaaraa tule. 

 Lyhyt- ja pitkävaikutteiset insuliiniampullat on hyvä säilyttää erillään 

 Myös hitaasti imeytyvien entero- ja depotvalmisteiden ja nopeammin imeytyvien 

kapseleiden ja tablettien sekaantumisvaara otetaan huomioon säilyttämällä ne 

toisistaan erillään, jos mahdollista. 

 Jos työyksikössä on käytössä asukkaiden henkilökohtaisia lääkkeitä, tulee ne merkitä 

selvästi (ks kohta Potilaan tai asiakkaan henkilökohtaiset lääkkeet) ja säilyttää erillään, 

jotta sekaantumisen vaaraa ei ole. 

 

6.2 Lääkkeiden säilytysolosuhteet 

Lääkkeet on säilytettävä hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa, suojassa auringonvalolta. 

Lääkehuoneen suunnittelussa tulee huomioida ulkoiset ja sisäiset lämmön lähteet (aurinko, 

valaistus ja laitteet, jotka tuottavat lämpöä) ja huoneeseen tulee suunnitella riittävä jäähdytys 

siten, että huoneen lämpötila saadaan pysymään 15–25 °C välillä läpi vuoden. 
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Lääkepakkauksiin ei tehdä merkintöjä, poikkeuksena avatut valmisteet jotka säilyvät avattuna 

rajallisen ajan. Lääkkeitä säilytetään aina niille soveltuvissa lämpötiloissa valmistajan 

ohjeiden mukaisesti ja säilytyslämpötilaa seurataan dokumentoidusti työpäivittäin. 

Säilytyslämpötiloja tulee seurata sekä jääkaapista, mahdollisesta viileäkaapista että 

huoneenlämpötilasta kaikissa niissä yksiköissä, joissa lääkkeitä säilytetään. Oikeat 

säilytysolosuhteet tulee tarvittaessa tarkistaa lääkkeen valmisteyhteenvedosta tai sairaala-

apteekista tai lääkekeskuksesta. 

Ellei työyksikuulu automaattisen lämpötilaseurantajärjestelmän piiriin, lämpötilalukema 

kirjataan sairaala-apteekin extranet-sivuilla saatavilla oleville lämpötilaseurantalomakkeille 

tai työyksikön omaan vihkoon. Tietoja on säilytettävä yhden vuoden ajan. 

Lämpötilaseurannassa suositellaan käytettäväksi mittaria, joka näyttää minimi- ja 

maksimilämpötilat, jotta oikeasta säilytyslämpötilasta voidaan varmistua esimerkiksi 

viikonloppujen osalta. Jääkaapin digitaalinäytön ilmoittama lämpötila ei ole riittävä, ellei sitä 

ole tarkistettu erillisellä mittauksella. Jos työyksikkö kuuluu automaattisen 

lämpötilaseurantajärjestelmän piiriin, tulee yksikön tarkastaa ja hyväksyä järjestelmän 

antamat lämpötilaseurantaraportit säännöllisin välein (esim. kuukausittain). 

Lääkepakkauksiin merkittyjä erityisohjeita (lämpötila, suojeltava 

valolta/kosteudelta/jäätymiseltä) tulee noudattaa. Pahvisista lääkepakkauksista ei saa repiä 

irti mitään osia, koska niissä saattaa olla kestoaika ja eränumero. Vajaita pakkauksia ei saa 

yhdistää, koska valmisteiden kestoajat ja valmistuserät poikkeavat toisistaan. Jos lääkkeitä 

lainataan muilta osastoilta pieni määrä, lainapakkaukseen on merkittävä selvästi lääkkeen 

nimi, eränumero ja kestoaika. Käyttämättä jääneet, alkuperäispakkauksista poistetut lääkkeet 

hävitetään asianmukaisesti lääkejätteenä. Myös tablettien puolikkaat, jotka jäävät antamatta 

potilaalle hävitetään. Niitä ei palauteta lääkepurkkiin tai läpipainopakkaukseen. 

Mikäli lääkkeet ovat olleet ilmoitettua säilytyslämpötilaa alhaisemmassa tai korkeammassa 

lämpötilassa, tulee niiden käyttökelpoisuus tarkistaa sairaala-apteekista, lääkekeskuksesta tai 

lääketehtaasta. 

Avaamaton pakkaus säilyy oikein käsiteltynä valmistajan antamaan vanhenemispäivään 

saakka. Mikäli tuotteen kestoaika muuttuu avaamisen jälkeen (esim. oraaliliuokset tai 

silmätipat), tulee muuttuvasta säilyvyydestä lain mukaan ilmoittaa 

lääkepakkauksessa/pakkausselosteessa. Kun pakkaus avataan, siihen merkitään selvästi 

avaamispäivämäärä ja lyhyen säilyvyyden omaavien tuotteiden osalta kellonaika. Avaamisen 

tai injektiopullojen perforoinnin jälkeen lääkepakkausten säilyvyyteen vaikuttavat 

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/SitePages/Home.aspx
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käsittelytapa (esim. mahdollisesti tarvittavien apuvälineiden puhtaus ja työtilan 

ilmanpuhtaus) sekä säilytysolosuhteet. Mitä useampi lävistys tai antokerta, sitä suurempi on 

riski mikrobikontaminaatioon. Työyksiköissä tulee noudattaa lääkkeen valmistajan ohjeita ja 

seurata koko ajan avattujen pakkausten kuntoa. Etenkin lääkettä annettaessa on aina 

tarkistettava silmämääräisesti, ettei lääkkeessä ole tapahtunut muutoksia esim. värin, hajun, 

muodon tai ulkonäön suhteen. 

Jokaisen työntekijän velvollisuutena on ylläpitää hyvää järjestystä lääkehuoneessa, reagoida 

lääkitysturvallisuusriskeihin tai poikkeaviin säilytyslämpötiloihin niitä havaitessaan, sekä 

poistaa käyttökelvottomat lääkkeet käytöstä. Päävastuu lääkehuoneen ylläpidosta on 

jokaisessa yksikössä nimetyllä lääkehoitovastaavalla, jonka tehtävät on kuvattu tarkemmin 

kohdassa 4.2 Henkilöstön vastuut, velvollisuudet ja työnjako 

 

6.3 Lääkkeiden käsittely ja käyttökuntoon saattaminen 

Lääkehoidon hygienian onnistumisen edellytyksenä ovat asianmukaiset tilat sekä oikein 

koulutettu henkilöstö, joka hallitsee vaadittavat työmenetelmät, noudattaa ohjeita ja käyttää 

tarkoituksenmukaisia välineitä.  

Oikein toteutettu käsihygienia on keskeisessä asemassa mahdollisen mikrobikontaminaation 

ehkäisyssä jokaisen lääkemuodon kohdalla. Hoitotyötä tekevän henkilökunnan käsien 

mikrobifloora on runsas ja iholla elävät bakteerit aina voivat siirtyä käsiteltäviin lääkkeisiin. 

Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen ja jakaminen osastolla, poliklinikalla tai vastaanotolla 

ovat ensisijaisesti laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden (esim. farmaseutti, 

sairaanhoitaja) tehtäviä. Nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön (esim. 

lähihoitaja) työtehtäviin voi kuulua enteraalisesti annosteltujen lääkkeiden ja käyttövalmiiden 

injektiolääkkeiden jakaminen potilasannoksiin niissä työyksiköissä, joissa tämä on toiminnan 

kannalta tarkoituksenmukaista ja kirjattu työyksikön lääkehoitosuunnitelmaan. Henkilöstön 

tehtävänä on seurata annetun lääkkeen vaikutuksia. 
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6.3.1 Lääkkeiden käsittelytilanteita 

 Kädet desinfioidaan huolellisesti ennen lääkkeiden käsittelyä, lääkkeiden käsittelyn 

jälkeen sekä jokaisen keskeytyksen jälkeen. Työskentele aseptisesti puhtaasta 

likaiseen. 

 Tablettilääkkeet jaetaan puhdistetun työtason päällä. Käytä työtason 

puhdistamiseen desinfektioainetta esimerkiksi A12t tai Easydes. Puhdistaminen tulee 

tehdä myös lääkkeiden jaon jälkeen. Jos käytössä on lääkkeenjakotarjotin, puhdista 

myös se. Tabletit jaetaan desinfioiduin käsin lääkelusikan tai pinsetin avulla 

koskettamatta käsin lääkkeeseen. Välineet pyyhitään kuivalla liinalla tarvittaessa 

lääkevalmisteiden välissä, jos niissä on lääkepölyä tai -jäämiä, ja pestään aina käytön 

jälkeen. Jos lääkkeeseen joudutaan koskemaan käsin, tulee käyttää suojakäsineitä, 

jotka poistetaan heti kyseisen lääkkeen käsittelyn jälkeen. Kädet desinfioidaan ennen 

suojakäsineiden pukemista sekä niiden riisumisen jälkeen. 

 Suun kautta otettavan nestemäisen lääkkeen pullon suuaukkoa tai kierreosaa ei saa 

kosketella sormilla. 

 Vältä silmätippoja antaessasi pipetin tai tippapullon suun koskettamista potilaan 

ripsiin ja silmään, jotta annostelija ei kontaminoidu. 

 Annostele ihovoide ensin alustalle tai puhtaan käsineen suojaamalle kädelle (ei 

paljaalle kämmenelle tai käden selälle) ja vasta siitä potilaaseen. Suorassa 

käsikontaktissa sekä potilaalle tarkoitettu että pakkaukseen jäävä voide altistuu 

mikrobikontaminaatiolle.  

 Ihonalaiset ja lihaksensisäiset injektiot annetaan desinfioiduin käsin. 

Pistokohta tulee desinfioida huolellisesti sekä odottaa, että desinfektioaine on 

kuivunut ennen injektiota.  

 Ampulleja käsitellessäsi desinfioi ampullin kaula ennen katkaisua vähintään 70% 

alkoholiliinalla. Saman liinan avulla voit myös katkaista ampullin kaulan.  

 Käytä iv-lääkkeitä käyttökuntoon saattaessa LIV-kaappia (tarkemmin kohdassa 

6.3.2 Mikrobiologisen suojakaapin käyttö LIV), mikäli sellainen työyksiköstä löytyy. 

Desinfioi kädet huolellisesti ja käytä suojakäsineitä lääkeliuoksia käyttökuntoon 

saattaessasi. Jos käytössä ei ole LIV-kaappia, käytä myös kirurgista suu-nenäsuojusta. 

Käyttövalmiiden annosten tulee säilyä kontaminoitumattomina potilaalle saakka.  

 Mahdolliset lääkeroiskeet imeytetään kuivaan liinaan ja pinta puhdistetaan 

yleispuhdistusaineella tai pesevällä desinfektioaineella esimerkiksi Easydes. 

 Lääkkeidenantotilanteessa suojakäsineitä tarvitaan, kun lääkettä annostellessa 

kosketetaan limakalvolle tai kontaminoituneelle ihoalueelle, kun on olemassa 

eritekontaktin vaara, kun lääkettä annostellaan eristyspotilaalle, kun on lääkkeen 
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roiskumisen vaara tai kun annostellaan esimerkiksi nestemäisiä antibiootteja tai 

sytostaatteja. 

 Desinfioi kädet aina ennen potilaan kanyylin, infuusioletkun liitoskohtien, 

tipanlaskijan tai perfuusorin koskettamista. Liitoskohtien mikrobikolonisaatio on 

infektioriski. Käsien desinfioinnin lisäksi käytä tarvittaessa suojakäsineitä harkinnan 

mukaan. Infuusioreitti/venttiilitulppa tulee desinfioida steriilillä, vähintään 70% 

alkoholiliinalla tai desinfioivalla korkilla ennen lääkkeen tai infuusion antoa. 

Infuusioreittiä/venttiilitulppaa kosketellaan vain steriileillä välineillä tai noudatetaan 

non-touch tekniikkaa (=steriliteettiä vaativaa kohtaa ei kosketella tai kosketellaan vain 

steriilillä välineellä).  

6.3.1.1 Lääkkeiden jakaminen 

Lääkkeet jaetaan potilaskohtaisiin annoksiin ajantasaisen lääkityslistan mukaisesti. 

Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin tehdään asianmukaisissa, toimintaan 

sopivissa tiloissa ja olosuhteissa ilman tarpeettomia keskeytyksiä. Lääkkeenjaossa 

noudatetaan turvallista lääkkeenjakoprosessia (Kuva 6). Prosessiohje koskee 

vuodeosastohoitoa, lukuun ottamatta teho- ja valvontaosastoa. Sitä voidaan hyödyntää 

soveltuvin osin myös muissa yksiköissä. Rauhallinen työympäristö lääkkeitä jakaessa turvaa 

osaltaan lääkehoidon virheettömyyttä ja parantaa potilasturvallisuutta. Lääkkeiden 

jakaminen tulee tapahtua sellaisena hetkenä, jolloin jakajien vireystila on parhaimmillaan. 

Lääkkeenjakohetkellä käytetään huomionauhaa tai muuta vastaavaa keinoa, jolla voidaan 

varmistaa työrauha lääkkeenjakamisessa. 

Lääkkeiden jakamisrutiineja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sekaantumisvaara 

näköisnimisten sekä hitaasti imeytyvien entero- tai depot-valmisteiden ja nopeammin 

imeytyvien kapseleiden tai tablettien välillä. 

Potilaan lääkkeet voidaan jakaa lääkekuppeihin, dosettiin tai annosjakelupusseihin. PKV-

lääkkeet tai huumausaineita sisältävät lääkkeet jaetaan potilaalle juuri ennen antohetkeä. 

Valmisteet, jotka eivät säily pakkauksesta pois otettuna (esim. kylmäkuivatut tabletit), jaetaan 

joko valmiiksi foliossaan tai juuri ennen antohetkeä. Sytostaatit jaetaan erikseen esimerkiksi 

kannelliseen lääkekuppiin ja laitetaan merkintä kannen päälle, samoin pureskeltavat ja 

poretabletit, sekä muut lääkkeet, joita ei voi niellä. Dosetteihin tai annosjakelupusseihin 

jaettujen lääkkeiden lisäksi tarkistetaan, onko potilaalla erikseen jaettavia, esimerkiksi 

kuuriluontoisia lääkkeitä.  
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Kuva 6 Turvallinen lääkkeenjako -prosessi 

Kun lääkkeitä jaetaan tarjottimelle, osastolla tulee olla käytössä kaksoistarkastus. Se vähentää 

lääkkeiden jakamisessa tapahtuvia virheitä. Valmiiksi jaetut lääkkeet säilytetään lukittavissa 

tiloissa ja merkitään niin, ettei lääkkeiden antamisen yhteydessä ole sekaantumisen vaaraa. 

Työyksikössä on lääkehoitosuunnitelmaan oltava kirjattuna yhtenäinen käytäntö siitä, miten 

ehkäistään ennalta jaettujen lääkkeiden antaminen väärään aikaan ja väärälle potilaalle. 

Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi potilaan nimen ja tarkoitetun lääkkeenantoajan 

merkitseminen lääkekuppiin. Vaaratapahtumariskin pienentämiseksi Vaasan 

keskussairaalassa on sovittu yhteinen, koko sairaalaa koskeva väritys lääkekupeille (Kuva 7 

Vaasan keskussairaalassa käytettävä po-lääkekuppien värikoodaus): 
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Aamu klo 7:00-12:59   KELTAINEN 

Lounas klo 13:00-15:59  PUNAINEN 

Päivällinen klo 16:00-18.59  VIHREÄ 

Ilta klo 19:00-22:59   SININEN 

Yö klo 23:00-06:59   LÄPINÄKYVÄ 

 

Kuva 7 Vaasan keskussairaalassa käytettävä po-lääkekuppien värikoodaus 

Kellonaikaa ei tarvitse merkitä kuppiin, jos talon ”normaali” lääkkeenantoaika 8, 14 tai 20. 

Lääkelistat tulee printata jokaisessa yksikössä kerran vuorokaudessa mahdollista 

poikkeustilannetta, kuten sähkö- tai it-katkosta, varten. Lääkkeenjaon suositellaan kuitenkin 

tapahtuvan suoraan tietokoneelta katsottavasta ajantasaisesta lääkelistasta. Lääkkeenjaossa 

suositellaan syksystä 2019 alkaen käytettäväksi Esko-lääkkeenjako näkymää.  

6.3.1.2 Lääkkeiden murskaaminen ja puolittaminen  

Lääkkeet voidaan puolittaa, murskata ja liettää vain, mikäli tämä on sallittu kyseistä lääkettä 

koskevassa, valmistajan antamassa ohjeessa. Tarvittaessa asia tarkistetaan sairaala-

apteekista, lääkekeskuksesta tai avohuollon apteekista. Ennen tablettien tai kapseleiden 

jakamista tai murskaamista tulee selvittää, onko muuta sopivaa lääkemuotoa saatavilla 
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(esimerkiksi oraalisuspensio tai -neste, peräpuikko tai injektio) ja tarvittaessa ottaa yhteys 

potilaan hoidosta vastaavaan lääkäriin lääkemuodon vaihtomahdollisuuden arvioimiseksi. 

Lääkkeiden murskaaminen ja liettäminen tulee tapahtua vasta juuri ennen potilaalle vientiä. 

Lietettä ei saa säilyttää, jotta vältytään siinä tapahtuvilta kemiallisilta reaktioilta. 

Murskaamisessa ja puolittamisessa käytettävät välineet on puhdistettava jokaisen lääkkeen 

jälkeen. Eri lääkevalmisteita ei saa murskata yhdessä eikä mursketta saa missään tapauksessa 

liettää lääke- ja apuaineiden keskinäisistä yhteisvaikutuksista johtuen. Aineiden reagoidessa 

keskenään voi seurauksena olla tehon menetys ja uusien, jopa haitallisten yhdisteiden 

syntyminen. Lääkkeitä murskattaessa tulee huomioida myös se, että tällöin päällysteen 

tuomat edut menetetään (haju, maku, limakalvoärsytys, valon- ja kosteudenarkuus). 

Murskaamisesta ja liettämisestä tehdään merkintä potilaan lääkelistaan.  

Yleissääntöjä lääkevalmisteiden murskaamiselle ja puolittamiselle: 

 Jos lääkevalmisteessa on jakouurre, se on yleensä puolitettavissa. 

 Entero- ja depotvalmisteita ei saa murskata eikä pääsääntöisesti jakaa. 

 Tavallisen puristetun tai yksinkertaisesti päällystetyn tabletin voi lähes aina murskata, 

mutta tällöinkin tulee ottaa huomioon esim. työntekijän altistuminen lääkeaineelle 

(allergiset reaktiot, karsinogeenisuus, teratogeenisyys, mutageenisyys). 

 Kiinteällä aineella täytettyjä kovia liivatekapseleita ei saa murskata, mutta ne voi usein 

avata. 

 Pehmeät nestetäytteiset gelatiinikapselit voidaan lävistää neulalla ja puristaa tyhjäksi, 

mutta kaikkea lääkeainetta ei siten saa kapselista ulos – monet tällaiset kapselit voi 

myös liuottaa veteen. 

 Resoribletteja ei tule murskata, sillä lääkeaine on tarkoitettu imeytymään niistä 

suuontelon limakalvon läpi verenkiertoon. 

 Mikäli potilaalla on murskattavaksi sopimaton lääke, se on korvattava toisella 

lääkemuodolla tai valmisteella, joka voidaan murskata. 

6.3.1.3 Kaksoistarkastus 

Lääkkeiden jako tarjottimelle, tulee tapahtua kaksoistarkistusta käyttäen, sillä se vähentää 

lääkkeiden jakamisessa tapahtuvia virheitä. Suositeltavin tapa suorittaa kaksoistarkastus on 

kahden hoitajan läsnäolo lääkkeenjakohetkellä:  
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 Avustava hoitaja/ osastofarmaseutti lukee potilastietojärjestelmän lääkelehdeltä 

jaettavan lääkkeen ja annosmäärän ja tarkistaa että määräys ja antoajat ovat oikeat. 

 Lääkkeen annosteleva hoitaja jakaa lääkkeen lääkekuppiin ja ilmoittaa lääkkeen nimen 

ja annosmäärän.  

 Avustaja hoitaja tarkistaa vielä uudelleen, että annos vastaa lääkelehdellä olevaa 

määräystä ja kuittaa ”tarkistettu”, jolloin varmistutaan siitä, että lääke tuli jaettua 

oikein (lääkkeenjaon kaksoistarkistus). 

Tällä tavalla voidaan samalla tehdä lääkkeenjaon kirjaamisen kaksoistarkastus sekä 

lääkkeenjaon kaksoistarkastus. Etenkin riskilääkkeet tulee kaksoistarkastaa ennen potilaalle 

antoa (esim. insuliini, opiaatit, antikoagulantit). 

Mikäli lääkkeenjakohetkellä ei tehdä kaksoistarkastusta, tulee tarkastus tapahtua siten, että 

toinen hoitaja tarkistaa toisen hoitajan jakamat lääkkeet lääkekaapilla. Lisäksi 

lääkkeenantohetkellä jokainen varmistaa lääkkeiden oikeellisuuden, mutta se ei voi korvata 

kaksoistarkistusta. Kaksoistarkastus tulee tehdä myös huumausaineille ja käyttökuntoon 

saatettaville lääkkeille. Käyttökuntoon saatettaville lääkkeille kaksoistarkastus suositellaan 

tapahtuvaksi seuraavalla tavalla: 

 Yksi sairaanhoitaja tulostaa Eskosta potilaan iv, im ja sc (osaston käytäntöjen mukaan) 

lääkkeiden tarrat, joihin tulostuu potilaan nimi ja lääkkeen tiedot. 

 Sama hoitaja, joka tulosti tarrat, kerää valmiiksi käyttökuntoon saatettavat lääkkeet ja 

laimennoksen tekoon tarvittavat infuusionesteet. 

 Toinen hoitaja tarkistaa tämän jälkeen Esko Lääkehoitolehdeltä tai Esko 

lääkkeenjakonäkymästä, että lääkkeet on kerätty ja tarrat tulostettu oikein (oikea 

potilas, oikea lääke, oikea vahvuus, oikea laimennin, oikea antoaika) ja suorittaa tämän 

jälkeen lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen. Näin lääkkeet tulevat tarkastetuksi 

kahden henkilön toimesta. 

6.3.1.4  Lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen 

Suonensisäisesti annosteltavien lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen pyritään 

mahdollisuuksien mukaan keskittämään sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Tällä 

hetkellä lähinnä solunsalpaajien sekä tiettyjen muiden riskivalmisteiden käyttökuntoon 

saattaminen on keskitetty sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen valmistuslaboratorioon. 

Sairaala-apteekin puhdastiloissa valmistetaan keskitetysti 1,5 gramman kefuroksiimiruiskut  

sekä piperasilliini 4 g/tatsobaktaami 0,5 g -lagenulat. Lisäksi riskivalmisteiksi luokiteltavien 
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tuotteiden keskitettyä käyttökuntoon saattamista tullaan laajentamaan. Yksiköt voivat 

tiedustella sairaala-apteekilta mahdollisuutta omien riskivalmisteiden käyttökuntoon 

saattamisen siirtämisestä apteekille. 

Lääke voidaan saattaa käyttökuntoon työyksikössä lääkkeen valmistajan tai myyntiluvan 

haltijan ja sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen antamia ohjeita noudattaen. Käytettävien 

tilojen ja olosuhteiden tulee olla asianmukaiset ja toimintaan sopivat. Lääkkeitä 

käyttökuntoon saatettaessa aseptinen työtapa on ehdoton vaatimus: käsihygieniasta sekä 

käytettävien välineiden ja työskentelytapojen puhtaudesta tulee huolehtia erityisen tarkasti.  

 Desinfioi kädet ja käytä tehdaspuhtaita hanskoja 

 Desinfioi kaikki läpäisymembraanit 80 % alkoholilla. 

 Ota tarvittavat välineet (ruiskut, neulat, kanyylit jne.) pakkauksestaan vasta juuri 

ennen käyttöä. LIV-kaappia käytettäessä pakkaukset suihkutetaan 70 % etanolilla ja 

viedään kaappiin avaamattomina. 

 Vältä avoimen neulan jättämistä injektio- tai infuusiopulloon, koska se aiheuttaa 

mikrobikontaminaatioriskin. 

 Käsittele aseptisesti tulpallista moniannosneulaa, sillä se on altis monille 

sormikosketuksille. 

 Älä koskettele sormin sekoituskanyylien kärkiä tai siirtoletkustojen perforointialuetta. 

Infusoitavat ja injektoitavat lääkkeet tulee saattaa käyttökuntoon ensisijaisesti erillisissä 

tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa työtilassa esim. LIV- (laminaari-ilmavirtaus) tai 

turvakaapissa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oikeisiin työtapoihin sekä 

yhteensopivuuksiin käytettyjen lääke- ja apuaineiden, liuosten sekä pakkausmateriaalin ja 

nesteensiirtoletkujen kanssa. Lääkkeiden mikrobiologinen, kemiallinen ja fysikaalinen 

säilyvyys tulee ottaa huomioon lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa. Tämän lisäksi on 

varmistuttava käyttövalmiin liuoksen asianmukaisesta säilytyksestä, käyttöajasta ja 

merkinnöistä. Kaikilla lääkkeillä tulee käyttää lääkkeen ja annoksen kaksoistarkistusta. 

Infuusiopussit, ruiskut ja muut lääkettä sisältävät tarvikkeet merkitään lääkelisäystarralla, 

joka sisältää vähintään seuraavat tiedot: 

 Lisätyn lääkeaineen nimi ja määrä 

 Käytetty laimenne, ellei lääkelisäystä ole tehty suoraan infuusiopussiin 

 Lääkelisäyksen tekoaika (päivämäärä ja kellonaika) 

 Potilaan tunnistamistiedot (nimi ja henkilötunnus) 

 Tekijän nimi 
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Suun kautta annosteltavat, ruiskuun käyttökuntoon valmisteltavat lääkkeet saatetaan 

käyttövalmiiksi per os -ruiskuun ja i.v. -annosteltavat luer-kantaisiin i.v.-ruiskuihin. Ruiskut 

merkitään käyttämällä ensisijaisesti potilastietojärjestelmästä tulostetuttuja lääketarroja. 

Tarrassa tulee aina näkyä potilaan nimi sekä ruiskun sisältämän lääkkeen nimi tai vaikuttava-

aine ja vahvuus. 

Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota käsiteltäessä radioaktiivisia lääkkeitä 

tai solunsalpaajia. Lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa noudatetaan asetusta terävien 

instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä. 

Menettelytavat lääkkeiden käyttökuntoon saattamisessa kirjataan työyksikön 

lääkehoitosuunnitelmaan. Myös avohoidossa ja kodinomaisissa asumisyksiköissä lääkkeiden 

käyttökuntoon saattamisen periaatteet kirjataan lääkehoitosuunnitelmaan. Rokotteiden 

käyttökuntoon saattamista käsitellään luvussa 12.1 Rokotusten järjestäminen, rokottaminen 

ja rokotteiden käsittely. 

6.3.2 Mikrobiologisen suojakaapin käyttö (LIV) 

Ohjeet mikrobiologisen suojakaapin käyttöön löytyvät sairaala-apteekin extranet sivuilta 

Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen suojakaapissa 

6.4 Lääkkeen antaminen 

Jokaiselle somaattiseen sairaalaan sisään jäävällä ja lääkehoitoa saavalla potilaalla tulee olla 

nimiranneke. Lisäksi potilasta hoidettaessa tulee jokaisen työntekijän tarkastaa potilaalta 

kysymällä potilaan henkilöllisyys. Lääkkeiden annossa noudatetaan kaksoistarkastusta 

lääkkeiden oikeellisuuden suhteen ja lääkkeet annetaan aina suoraan potilaalle, ei paikoille.  

 

 

 

 

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/Sivustolle%20ladattavat%20dokumentit/L%C3%A4%C3%A4kkeen%20k%C3%A4ytt%C3%B6kuntoon%20saattaminen%20suojakaapissa%203.2.2017.pdf?csf=1&e=iCOTgx
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Lääkkeitä ei missään tilanteessa tule antaa käymättä listan asioita läpi. Potilaan 

tunnistamiseen on tarkemmat ohjeet toimintakäsikirjassa. 

6.4.1 Huoneiden ja potilaspaikkojen numeroinnissa noudatettavat periaatteet:  

Huone- ja potilaspaikkojen numeroinnissa tulee Vaasan sairaanhoitopiirissä noudattaa 

seuraavia periaatteita:  

 Ovelta ensimmäinen sänky on 1.  

 Jos huoneessa on sänkyjä molemmilla puolilla, lähtee numerointi vasemmalta ja 

kulkee myötä päivään. 

 Yksiköissä on sovittava myös käytäväpaikkanumerointi selvästi.  

Lääkkeen antamisessa varmistetaan ainakin seuraavat tarkistuslistan 
esiintuomat asiat: 

 Potilas - tunnista 

o Kysy potilaan nimi ja syntymäaika, katso tunnisteranneke 

 Lääke/annos/vahvuus/aika - varmista 

o Vertaa lääke, annostus, vahvuus ja ajankohta lääkelistaan 

 Antotapa/-reitti - tarkasta 

o Tarkasta oikea antotapa ja – reitti 

 Lääkitys…………….........................…...ilmoita 

o Kerro potilaalle mitä lääkkeitä annat 

 



79 

 

Yksiköt, jotka eivät teknisistä syistä voi potilaspaikkojen numeroinnissa siirtyä yhteneväisiin 

tapoihin, tulee kiinnittää erityistä huomiota paikkojen numeroinnin merkitsemiseen 

näkyvästi (esimerkiksi A4 lappu seinään). 

6.5 Verensiirron turvallisuus 

Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmassa huomioidaan tavat, joilla voidaan varmentaa 

verensiirtohoidon toteuttamisen turvallisuutta. Verensiirroissa oikean verivalmisteen 

tilaamiseen oikealle potilaalle sekä oikean potilaan ja verivalmisteen väliseen identifikaatioon 

on kiinnitettävä erityistä huomiota. Verivalmiste tarkistetaan aina kahden eri 

terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta, ennen kuin verivalmiste siirretään potilaalle 

siitä annettujen ohjeiden mukaisesti (SPR: Verivalmisteiden käytön opas 2021). 

Verensiirrosta on saatavissa enemmän tietoa myös Terveysportin kautta Verivalmisteiden 

käytön oppaasta ja Verensiirto -oppaasta. 

6.6 Lääkitystiedon siirtäminen toiseen hoitopaikkaan 

Erityistä huomiota lääkehoidon jatkuvuuteen tulee kiinnittää potilaan siirto- ja 

kotiuttamisvaiheessa. Ajantasaisen lääkitystiedon seuraaminen potilaan mukana on 

avainasemassa turvallisen lääkehoidon toteutumisessa. Lääkelista tulee ajantasaistaa ennen 

siirtoa hoitavan lääkärin toimesta (ks 7.1 Lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistus) ja se 

toimitetaan jatkohoitopaikkaan kirjallisena tai tietojärjestelmän niin salliessa (yhtenevä 

potilastietojärjestelmä hoitoyksiköiden välillä) sähköisenä. Lääkehoidon kirjaaminen on 

ohjeistettu päivystyksen osalta kappaleessa 6.6.5, leikkausosaston ja teho-osaston osalta 

kappaleessa 6.6.6 ja psykiatrian päivystyksen osalta kappaleessa 6.6.7. 

Ennen potilaan siirtoa toiseen hoitopaikkaan, on hyvä varmistaa, että vastaanottavassa 

hoitoyksikössä on saatavilla kaikki potilaan tarvitsemat lääkkeet. Erityisesti, kun potilas 

siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon hoitoyksikköön, potilas kuuluu 

koneellisen annosjakelun piiriin (ks. kohta 10.3) tai kun potilaalla on käytössä erityisluvallisia 

lääkevalmisteita, on asia syytä tarkastaa. Potilaan kotiutuessa sairaalasta, on varmistettava, 

että hänellä on mahdollisuus noutaa määrätyt lääkkeet apteekista. Jos potilas kotiutetaan 

apteekkien aukioloajan ulkopuolella, tulee lääkehoidon jatkuvuuden varmistamiseksi jakaa 

potilaalle mukaan riittävä määrä lääkettä siihen asti, kunnes hänen on mahdollista noutaa 

apteekista määrätty lääkitys.  

Lääkkeen mukana tulee potilaalle antaa seuraavat tiedot (Fimea 6/2012): 

http://view.24mags.com/painoliber/verivalmisteiden-k%C3%A4yt%C3%B6n-opas-fi#/page=1
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/prv00031?search=ABO&toc=517
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/prv00031?search=ABO&toc=517
https://www.terveysportti.fi/dtk/vso/koti
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 potilaan nimi 

 lääkkeiden nimet ja käyttötarkoitus 

 annosteluohjeet 

 säilytysohjeet. 

Erityisluvallista lääkettä saavan potilaan kohdalla tulee huomioida, että erityisluvan 

käsittelyaika on 30 päivää ja vaikka pikaluvan voi saada 1-2 vuorokaudessa, on se potilaalle 

kalliimpi ja valmiste voidaan tilata avoapteekkiin vasta, kun lupa on myönnetty. Tarkemmin 

erityisluvallisista valmisteista kohdassa 3.6 Erityislupavalmisteet, kliinisten lääketutkimusten 

lääkkeet, päivystyspakkaukset ja lääkenäytteet. 

Kirjallinen yhteenveto potilaalle annetusta lääkehoidosta jatkohoito-ohjeineen tulee antaa 

sekä potilaalle että potilaan hoidosta jatkossa vastaavalle yksikölle viipymättä, ellei potilas sitä 

erikseen kiellä. 

6.7 Lääkehoidon toteuttamisen kirjaaminen Vaasan keskussairaalassa 

6.7.1 Antokirjaus 

Vaasan keskussairaalassa lääkehoidon kirjaaminen tapahtuu pääasiallisesti Esko 

potilastietojärjestelmään. Kaikki potilaan saamat lääkkeet antokirjataan ESKOn 

lääkehoitolehdellä, Lääkkeenjako -näkymän Antokirjaus -osiossa tai HoiTu-sovelluksessa 

välittömästi lääkkeenannon jälkeen. Antokirjauksia ei tule tehdä etukäteen. Jos antokirjaus 

on virheellinen, tulee se korjata välittömästi, kun virhe on havaittu. Jos potilas ei saa lääkettä, 

valitaan antokirjauksen alasvetovalikosta ”Ei saanut lääkettä”, jolloin lääkelistalla näkyy 

kyseisellä aikaleimalla sama teksti.  

Opiskelijat eivät tekee antokirjausta lääkelistalle omalla nimellään, koska pitäisi olla selvää 

kuka on laillisesti vastuussa lääkeantamisesta (katso liite 6). 

Erityistä huomioita tulee kiinnittää seuraavien lääkkeiden (riskilääkkeet) antokirjaamiseen: 

huumausaineet, insuliini, Marevan, opioidit, epiduraalisesti annosteltavat, kerta-annos, 

esilääke, leikkauksen yhteydessä käytettävät hemostaatit, lääke joka otetaan esim. kerran 

kuukaudessa (muuten seuraava antoaika ei näy oikein). Huumausaineet kirjataan lisäksi N-

korttiin (Kuva 8. Huumausainekulutuskortti eli N-kortti.) ja insuliinin kirjaamista on ohjeistettu 

tarkemmin erillisessä ohjeessa kappaleessa 6.7.1.1 Insuliinin kirjaaminen Esko 

potilastietojärjestelmään. 
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Kuva 8. Huumausainekulutuskortti eli N-kortti. 

6.7.1.1 Insuliinin kirjaaminen Esko potilastietojärjestelmään 

Potilaan insuliinihoito tulee kirjata Esko potilastietojärjestelmään seuraavalla tavalla:  

Potilaan verensokeriarvo kirjataan fysiologisiin mittauksiin ja huomiokenttään kirjataan 

annettu insuliini ja määrä. Lisäksi insuliinista tehdään antokirjaus Eskon lääkelehdelle. 

Kaksoiskirjaus on riskilääkkeen osalta perusteltua. Insuliinihoidon toteuttaminen on 

ohjeistettu tarkemmin liitteessä 5 Liite 5 Diabeteksen lääkehoidon ohjeet 

6.7.1.2 Verensiirron ja eräseurattavien tuotteiden kirjaaminen 

Verensiirroista kirjataan hoitosuunnitelmaan verensiirron alkamisen ajankohta ja 

päättyminen kuitataan, sekä havainnot potilaan voinnista verensiirron aikana ja sen jälkeen. 

Veren osia sisältävien lääkevalmisteiden antokirjauksen yhteydessä potilastietoihin 

tallennetaan tuotteen erätiedot (eränumero, esim. Lot. X123X1234), jotka kirjataan Eskossa 
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”vapaamuotoinen selite antokirjaukselle” – kenttään (Kuva 9. Eräseurattavien tuotteiden 

antokirjaus Esko Lääkehoitosovelluksessa)  tai HOITU:ssa ”Lisätietoja” kenttään. 

 

Kuva 9. Eräseurattavien tuotteiden antokirjaus Esko Lääkehoitosovelluksessa 

 

Kuva 10. Eräseurattavien tuotteiden antokirjaus HOITU-sovelluksessa 

Muutamilla yksiköillä on käytössä eri potilastietojärjestelmä kuin Esko, ja lääkehoito kirjataan 

potilaan hoidon ajan siihen (esimerkiksi teho, leikkausosasto, sydänasema sekä synnytyssali).  
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6.7.2 Turvallisen lääkehoidon toteuttamisen linjaukset 

Potilasturvallisuuden takaamiseksi on sovittu yhteisistä käytännöistä, joita tulee noudattaa 

lääkehoidon kirjaamisessa jokaisessa yksikössä.  

LINJAUKSET: 

1. Potilaan ajantasaisen kotilääkityksen selvittäminen tulee aloittaa yksikössä 

välittömästi potilaan saapuessa yksikköön. Suppeimmillaan tämä tarkoittaa 

siirtävässä yksikössä ajantasaistetun listan läpikäymistä yhdessä potilaan tai omaisen 

kanssa. Lääkitystieto kirjataan Esko Lääkehoitolehdelle. Kun kotilääkkeet on selvitetty 

parhaalla mahdollisella tavalla, lääkäri, sairaanhoitaja tai farmasisti merkitsee 

lääkityksen ajantasaistamisen ja siihen liittyvät mahdolliset huomiot 

potilastietojärjestelmään. Päivystyksen kautta sairaalaan tulevien potilaiden mukana 

tulee kulkea vähintään tieto siitä, onko kotilääkitys selvitetty vai ei, missä mahdollinen 

tieto kotilääkityksestä sijaitsee ja mistä lähteistä lääkitystä on selvitetty. Tarvittaessa 

kotilääkityksen selvittämistä jatketaan vuodeosastolla. Niissä yksiköissä, joissa 

käytetään pääsääntöisesti muuta potilastietojärjestelmää, tulee ajantasainen lääkitys, 

jota potilaan on tarkoitus jatkaa vastaanottavassa yksikössä tai kotiutuessaan, olla 

selkeästi kirjattuna siirtovaiheessa ja vastaanottavalle yksikölle tulee selkeästi viestiä 

mistä tieto ajantasaisesta lääkityksestä löytyy. 

2. Poliklinikoilla kirjataan uudet aloitettavat lääkkeet lääkehoitolehdelle ja tehdään 

lääkelistalle muutokset ja poistetaan lopetetut lääkkeet. 

- Tutkimukseen tai toimenpiteeseen tulossa olevien potilaiden kotilääkityksen 

selvittäminen ja kirjaaminen, sekä mahdollisten lääkitystaukojen kirjaaminen ja 

potilaalle informoiminen kuuluvat lähettävälle yksikölle. 

3. Lääkemääräyksiä kirjataan ainoastaan Esko lääkehoitolehdelle, HOITU-sovellukseen 

tai osaston käyttämän muun sähköisen potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon. 

Kaikki uudet lääkemääräykset tehdään suoraan lääkärin toimesta tietojärjestelmiin. 

Leikkaavissa yksiköissä lääkemääräyksen teko on toimenpidettä suorittavan lääkärin 

vastuulla. Määräys tehdään potilastietojärjestelmän lääkehoitolehdelle. 

Määräämisessä tulee hyödyntää oletuslääkemääräyksiä, niiltä osin kuin se on 

mahdollista.  

- vain poikkeustilanteissa, lääkkeen määräävän lääkärin valtuuttamana hoitaja 

tekee määräyksen reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon. 

Lääkäri ilmoittaa tällöin hoitajalle suullisesti lääkemääräyksen ja hoitaja varmistaa 

potilasturvallisuuden toistamalla lääkärin lääkemääräyksen sekä 
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lääkeinteraktioilmoitusten yhteydessä varmistaa lääkäriltä lääkkeen sopivuuden 

potilaalle.  

4. Hoitaja kuittaa lääkitykseen tehdyt muutokset, ESKO lääkehoidon ”kuittaa 

muutokset” – painikkeella, seuraavan lääkkeenannon yhteydessä, kun määrätyt 

muutokset on tehty (esimerkiksi lääke poistettu jaetuista lääkkeistä, lääkelaastari on 

poistettu iholta tai kerta-annos annettu potilaalle). 

5. Määräyksen tehneen lääkärin tulee ilmoittaa suullisesti hoitajalle 

- jos potilaan on saatava uusi määrätty lääke välittömästi tai ennen seuraavaa 

lääkkeenjakoa 

- lääkitysmuutos on tehty klo 13 jälkeen ja se tulee toteuttaa ennen seuraavaa 

lääkkeiden jakoa (lääkkeen lopetus, tauotus, annosnosto tms.). 

6. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu päiväaikaan ja se tehdään suoraan 

potilastietojärjestelmän lääkehoito-osiossa. Eskoa käyttävissä yksiköissä käytetään 

lääkkeenjakonäkymää, jotta voidaan varmistaa kaikkien lääkemuutosten 

toteutuminen. 

7. Lääkelistat printataan jokaisessa yksikössä kerran vuorokaudessa (mahdollisen infran 

ongelmien takia). Printtausaika määritellään osaston omassa 

lääkehoitosuunnitelmassa. 

8. Kaikki potilaan saamat lääkkeet antokirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään. 

Kaikki lääkkeet antokirjataan välittömästi lääkkeenannon jälkeen 

potilastietojärjestelmään. Lääkkeitä ei saa antokirjata etukäteen. Myös sellaiset 

lääkkeet antokirjataan, jotka potilas ottaa itse (esim. inhalaatiot). Tällöin lääkkeen 

ottaminen varmistetaan potilaalta kysymällä ja kirjaus tehdään, kun potilas on 

sanonut ottaneensa lääkkeen ja antokirjaus ruutuun ruksitaan "Potilas ottanut 

lääkkeen itse". Antokirjauksessa suositellaan käytettäväksi Lääkkeenjako –näkymän 

Lääkkeen anto –toimintoa. 

9. Potilaan kotiutuessa ja laitossiirrossa tehdään tarvittavat lääkemuutokset, jotta listalle 

jää voimassa oleva kotilääkitys. Lääkärin tulee ottaa kantaa tauotettuihin lääkkeisiin 

ja tauon kesto tulee kirjata. Lääkäri hyväksyy ajantasaistetun lääkelistan ESKO 

lääkehoidon ”hyväksy” – painikkeella ja ottaa kantaa mahdollisiin ajantasaisuudessa 

havaittuihin epäselvyyksiin sekä lähettää lääkelistan Kantaan. Potilaalle annetaan 

tuloste lääkehoidosta kotiutuessa tai siirrettäessä potilasta toiseen organisaatioon.  
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Kuva 11 Muuttunut -toiminto ESKO lääkehoitolehdellä kertoo, että lääkelistalle on tehty muutoksia 

(lisätty/poistettu/annosmuutokset). 

6.7.2.1 Lääkkeiden kirjaaminen päivystyspoliklinikalla  

Ohje lääkäreille lääkemääräyksen tekemisestä päivystyspoliklinikalla 

1. Uudet lääkemääräykset tulee kirjata Eskon lääkehoito-osioon. Linjauksiemme mukaan 

lääkemääräykset on kirjattava lääkehoito-osioon, joten toisin sanoen lääkäri kirjaa uudet 

määräykset Eskossa lääkehoito-osioon. Lisäksi laitetaan ”lääkemääräys” Anywheriumiin. 

Hoidun jatkohoito-ohjeissa kirjoitetaan, esim. ”lääkitys jatkuu ESKO lääkelistan mukaisesti”. 

Jos päivystyspoliklinikan sairaanhoitaja on kirjannut määrättyjä lääkkeitä lääkelistalle kerta-

annoksena voidakseen tehdä antokirjauksen ennen jatkohoitoa ja määräyksiä on tehty, on 

tämä lääkemääräys muutettava vuorokausiannostukseksi, jos lääke jatkuu. 

2. Päivystyspoliklinikan hoitavan lääkärin on otettava kantaa lääkitykseen, kunnes 

vastaanottavan yksikön lääkäri tekee kierron. On selkeästi käytävä ilmi, miten 

kotilääkitys ja sairaalalääkitys jatkuvat jatkohoitopaikassa.  

a. Jos kotilääkitys on selvitetty (Kanta ja potilashaastattelu), jatkohoito-ohjeisiin 

kirjoitetaan, että kotilääkitys jatkuu lääkelistan mukaan, ja lääkelista hyväksytään 

painamalla ”Hyväksy lääkelista” (lääkehoito-osiossa). HUOM! Kun mainitaan, että 

kotilääkitys jatkuu lääkelistan mukaan, on tärkeää, että lääkelista on selvitetty parhaan 

kyvyn mukaan! Kotilääkityksen voi selvittää sairaanhoitaja tai farmaseutti, mutta 

lääkärin tulee hyväksyä se.  

b. Jos kotilääkitys on epäselvä, on hoitavan lääkärin otettava kantaa siihen, miten 

lääkitys jatkuu, kunnes kotilääkitys on selvitetty kunnolla ja jatkohoitopaikan 
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vastaanottava lääkäri on ottanut kantaa lääkitykseen. Tässä tapauksessa jatkohoito-

ohjeisiin kirjoitetaan, mitkä kotilääkkeet jatkuvat toistaiseksi ja muita tärkeitä tietoja 

kotilääkitykseen ja sairaalalääkityksiin liittyen.  

c. Tämä on lääkärin vastuulla ja tulee tehdä jokaiselle potilaalle! Muuten vastuu 

potilaan lääkityksestä jää vastaanottavan yksikön sairaanhoitajalle eikä se ole 

juridisesti oikein. Tämä vaarantaa myös potilasturvallisuuden!                                                                 

6.7.2.2 Lääkehoidon kirjaaminen siirtovaiheessa teho- ja valvontaosastolla sekä 
leikkausosastolla 

Leikkausosasto 

 Preoperatiivinen poliklinikka kirjaa potilaan kotilääkityksen ESKOn 

lääkehoitolehdelle 

o Preoperatiivinen poliklinikka tai leikkausosasto ei ESKOn lääkehoito-osiossa 

tauota potilaan kotilääkkeitä, joita potilas ei leikkauspäivänä ole ottanut 

 Leikkausosastolla kirjaaminen tapahtuu anestesiakaavakkeelle 

 Anestesiakaavakkeelle kirjataan ohjeet potilaan leikkauksen jälkeistä hoitoa varten 

o kipulääkitys 

o leikkauspäivän iltana annettavat kotilääkkeet 

o muut lääkitys- ja hoito-ohjeet 

 Anestesiakaavakkeelle kirjatut määräykset ovat voimassa ensimmäiseen 

leikkauksenjälkeiseen aamuun asti 

 Hoitava lääkäri päivittää lääkityksen ja hoito-ohjeet leikkauksenjälkeisenä aamuna 

Teho-ja valvontaosasto 

Potilaan siirtyessä teho- ja valvontaosastolta jatkohoitoon tallentuu teho- ja valvontaosaston 

tietojärjestelmän (Clinisoft) poistumisraportti automaattisesti ESKO:on PDF-muodossa. 

Poistumisraporttiin merkitään erikseen tiedoksi, onko potilaan voimassa oleva lääkitys 

Clinisoftin poistumisraportissa vai ESKO:n lääkehoito-osiossa.  

Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja valvontaosastolta potilaan voimassa oleva lääkehoito 

käydään läpi vastaanottavan yksikön sairaanhoitajan kanssa. Raportoinnin jälkeen teho- ja 

valvontaosaston sairaanhoitaja ja vastaanottavan yksikön sairaanhoitaja allekirjoittavat 

poistumisraportin.  
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Anestesialääkäreiden hoitovastuulla olevat potilaat 

Anestesialääkäreiden hoitovastuulla olevien potilaiden (tehohoitopotilaat, osa 

valvontapotilaista) lääkehoito kirjataan teho- ja valvontaosastohoidon aikana Clinisoft-

tietojärjestelmään. Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja valvontaosastolta on potilaan 

voimassa oleva säännöllinen ja tarvittaessa annettava lääkitys kirjattuna Clinisoft-

tietojärjestelmän poistumisraporttiin. 

Vastaanottavassa yksikössä lääkitys siirretään ESKO:n lääkehoito-osioon. Lisäksi potilaan 

ennen teho- ja valvontahoitojaksoa käyttämät kotilääkkeet tauotetaan toistaiseksi. Potilaan 

kotilääkitys selvitetään vastaanottavassa yksikössä, jos teho- ja valvontaosastolla ei lääkitystä 

ole selvitetty. 

Potilaan lääkehoito toteutetaan vastaanottavassa yksikössä teho- ja valvontaosaston 

poistumisraportin mukaisesti, kunnes vastaanottavan yksikön lääkäri ottaa kantaa ja 

hyväksyy teho- tai valvontahoidon jälkeisen lääkehoidon. Potilaan lääkehoitoon tulee ottaa 

kantaa ensimmäisellä siirron jälkeisellä lääkärikierrolla tai aikaisemmin, jos potilaan vointi 

merkittävästi muuttuu. 

Potilaan ennen sairaalahoitoa käyttämä kotilääkitys voi poiketa huomattavasti teho- tai 

valvontahoidon jälkeisestä lääkityksestä. Vastaanottavan yksikön lääkärin vastuulla on ottaa 

kantaa potilaan ennen sairaalahoitoa käyttämien lääkkeiden uudelleen aloittamiseen tai 

lopettamiseen. Vastaanottava yksikkö vastaa potilaan lääkehoidosta jatkohoidon aikana sekä 

kotiutusvaiheessa (VKS turvallinen lääkehoito-opas, liite 3). 

Sisätautilääkäreiden ja neurologien hoitovastuulla olevat potilaat 

Sisätautilääkäreiden ja neurologien hoitovastuulla olevien potilaiden lääkitys kirjataan teho- 

ja valvontaosastolla ESKO:n lääkehoito-osioon. Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja 

valvontaosastolta on potilaan voimassa oleva säännöllinen ja tarvittaessa annettava lääkitys 

kirjattuna ESKO:n lääkehoito-osioon. 

Sisätautiset ja neurologiset potilaat voivat tietyissä tapauksissa kotiutua suoraan teho- ja 

valvontaosastolta. Jos potilas kotiutuu teho- ja valvontaosastolta, on sisätautilääkärin tai 

neurologien päivitettävä ja hyväksyttävä potilaan lääkitys ennen potilaan kotiutumista.  
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Teho- ja valvontaosaston sairaanhoitajan tehtävänä on käydä läpi uusi lääkelista potilaan 

kanssa ja tarvittaessa opastaa uusista lääkkeistä. Potilaalla pitää kotiutuessa antaa mukaan 

ajan tasalla oleva lääkelista sekä paperiversiot E-resepteistä. 

 

6.7.2.3 Lääkkeiden kirjaaminen psykiatrian päivystyksessä  

Ennen lääkärin tapaamista 

1. Hoitaja käy läpi kotilääkityksen potilaan/omaisten kanssa tai selvittää sen esimerkiksi 

kotisairaanhoidosta/hoitokodista (huom! TK:sta tulleet listat eivät useinkaan ole ajan 

tasalla, nekin täytyy käydä erikseen potilaan kanssa läpi). Jos potilas ei muista lääkkeitään, 

eikä niitä saada selvitettyä, kirjataan tämä tieto ja informoidaan siitä lääkäriä. 

Kotilääkityksen selvitys tehdään paperille ennen kuin lääkäri tapaa potilaan.  Lääkelistan 

selvitystä jatketaan tarpeen mukaan osastolla. 

2. ESKO lääkelista otetaan käyttöön, kun tehty päätös potilaan hoidon jatkumisesta psyk. 

avo- tai osastohoidossa. Kotiin lähtevien potilaiden, joilla hoito ei jatku psyk. erikoisalalla, 

lääkkeitä ei tarvitse kirjata ESKO lääkehoitolehdelle. 

3. Hoitaja kirjaa potilaan riskitiedot (allergiat, yliherkkyydet) hoitosuunnitelmaan. 

Tarvittaessa käytetään myös ESKO lääkehoitolehden Marevan- ja insuliinikorttia sekä 

rokote-osiota. 

Lääkärin tapaaminen 

1. Lääkäri kirjaa osasto- tai poliklinikkahoitoon jäävien potilaiden uudet lääkkeet ja 

annosmuutokset suoraan ESKO lääkelistaan. Lääkäri myös poistaa lääkelistalta 

lopetettavat lääkkeet ja hyväksyy valmiin lääkelistan. 

2. Lääkkeen tauotusta käytetään ainoastaan, kun jokin lääke halutaan esimerkiksi 

antibioottikuurin ajaksi tauottaa. Tauon syy ja pituus tulee kirjata. 

3. Psyk. päivystyksessä annettavat lääkkeet lääkäri kirjaa sairauskertomukseen 

erikoisalalehdelle tai ESKO lääkehoitolehdelle ja informoi hoitajaa tästä suullisesti. 

Hoitaja merkitsee lääkkeen antokirjauksen sairauskertomukseen tai ESKO 

lääkehoitolehdelle. 

Käynnin jälkeen 
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1. Osasto- tai poliklinikkahoitoon siirtyvän potilaan kotilääkityksen kirjaa hoitaja tai lääkäri 

ESKO lääkehoitolehdelle. Jos potilas on lopettanut jonkin lääkkeen omatoimisesti, 

kirjataan lopettamisen syy lääkelistan huomautuksiin. Hoitaja informoi lääkärille 

lääkelistan olevan ajantasainen. Lääkäri hyväksyy lääkelistan.  

2. Psyk. päivystyksen työtilanteen vaatiessa ESKO lääkelistan päivittäminen jää osaston 

tehtäväksi. Lääkelista tulee kuitenkin käydä läpi potilaan kanssa. 

 

6.7.3 Nesteytys- ja ravitsemushoidon kirjauksen ohje 

Potilaan riittävän ravitsemuksen ja nesteytyksen seuranta sairaalahoidon aikana on 

hoitohenkilökunnan vastuulla. Hyvän hoidon varmistamiseksi tulee ohjeistuksen ja 

dokumentaation olla tehtynä yhdenmukaisesti. Nesteytykseen seurantaan kirjataan suun 

kautta nautittu ravinto, antibioottien ja muiden lääkkeiden laimennusneste, verituotteet ja iv- 

nesteytys. 

Lääkärin tehtävät 

 Kirjaa Eskon lääkärin määräykset osioon ohjeistuksen potilaan ravitsemustilan- ja 

nestehoidon toteutukseen liittyen niille potilaille, joille se on hoidollisten tarpeiden 

mukaista. 

 Nestehoidon määräys tulee kirjata riittävän tarkasti. Määräyksessä tulee ilmetä 

kokonaisnestemäärä sekä mahdollinen korvausnesteytys vuorokauden osalta. Esim. 

Kokonaisnestemäärä (KNM) 2500 ml/vrk, korvausnesteytys Ringerillä (huomioiden 

potilaan kokonaisnesteytys max. 2500 ml.) 

 Määräyksestä tulee käydä ilmi, kuinka kauan määräys on voimassa tai koska uusi 

arviointi tehdään. 

 Ravitsemuksen koostumuksen (esim. nestemäinen, pehmeä) osalta tulee olla riittävä 

ohjeistus sekä sallittu ravinnon määrä po ja nopeus millä ravinnon määrää voidaan 

nostaa. 

 Ravitsemusongelmissa konsultoidaan ravitsemusterapeuttia, nieluvaikeuksissa 

puheterapeuttia. 

 Ravitsemus- ja nestehoidon jatkon arviointi tehdään päivittäin, ellei muuta sovita. 
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Hoitajat tehtävät 

 Hoitajat toteuttavat nestehoitoa lääkärin määräyksen ja ohjeistuksen mukaisesti. 

 Nesteytysseuranta aloitetaan potilailla, joiden ravitsemustilaa tai nesteiden saantia 

tulee seurata, niin varhaisessa vaiheessa, kuin mahdollista. Sairaanhoitaja voi aloittaa 

nesteseurannan ennen lääkärin määräystä. Eli kun lääkäri on määrännyt KNM 

tavoitteen, tai kun sairaanhoitaja havaitsee seuranta tarpeen, otetaan nestelista 

käyttöön. Nesteytysseuranta tapahtuu Eskon fysiologisissa mittauksissa olevan 

nestelistan avulla, ja tarkempi ravitsemusseuranta erillisen ruoka- ja 

juomakirjanpidon seurantakaavakkeella. 

 Kokonaisnesteytykseen lasketaan mukaan suun kautta otetun ravinnon lisäksi iv- 

antibiootit, verituotteet ja iv- nesteytys 

 Nesteytys- ja ravitsemustiedot kirjataan Eskon fysiologisiin mittauksiin.  

 Hoitajan tulee ottaa potilaan nesteytykseen ja ravitsemukseen liittyvät huolet puheeksi 

varhaisessa vaiheessa hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa. 

Erityisesti huomioitavaa 

 Joidenkin potilasryhmien hoidossa on erityisesti kiinnitettävä huomioita 

korvausnesteisiin, kuten diabeetikoilla, stroke-  tai sydämen vajaatoimintapotilailla. 

Tällöin tulisi olla erityisen tarkka glukoosiarvojen seurannassa ja välttää glukoosi-

infuusioita, sekä lääkärin määräysten tulee olla tarkkoja. 

 

6.8 Lääkkeiden hävittäminen, lääkepalautukset ja lääkejätteet 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa käyttämättä jääneet, vanhentuneet, 

käyttökelvottomat tai käyttökieltoon asetetut lääkkeet tulee palauttaa sairaala-apteekkiin tai 

lääkekeskukseen sieltä annettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Vaasan keskussairaalan 

sairaala-apteekki on ohjeistanut työyksiköitä lääkkeiden palauttamisessa ja hävittämisessä 

extranet-sivuillaan. Avaamattomat lääkepakkaukset, joissa on edelleen käyttöaikaa, ja jotka 

voidaan edelleen toimittaa muille yksiköille, hyvitetään. Käyttökelvottomat lääkkeet ovat 

ongelmajätettä ja ne toimitetaan oikein lajiteltuina ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. 

Työyksiköissä voidaan hävittää vain sellaisia huuhdeliuoksia, infuusionesteitä, elektrolyytti- 

ja sokeriliuoksia ja dialyysinesteitä, joihin ei ole lisätty lääkeaineita. Tällaiset liuokset 

kaadetaan pienissä erissä viemäriin samalla vedellä laimentaen ja huuhtoen. Ravintoliuokset 

lajitellaan biojätteeseen. 

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/SitePages/Home.aspx
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Nestemäinen lääkejäte, joka ei vaadi erityiskäsittelyä, kerätään sille tarkoitettuun, IPI-korkilla 

(Kuva 12 IPI-korkki) varustettuun, selkeästi merkittyyn astiaan sairaala-apteekin ja 

lääkekeskuksen sekä hygieniatyöryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. 

Alkuperäispakkauksissa olevat nestemäiset lääkejätteet, kuten ampullat, lävistetyt 

injektiopullot tai avatut antibioottioraalinesteet voidaan laittaa alkuperäispakkauksissaan 30 

l sinisiin jätetynnyreihin, joita voi tilata keskusvarastosta. Tynnyrit merkitään sairaala-

apteekin ohjeistuksen mukaan tarroilla. Nestemäisen lääkejätteen keräysastiat kerätään 

Vaasan keskussairaalassa alue- ja kuljetushuollon toimesta suoraan osastoilta välivarastoon 

ongelmajätelaitokselle kuljetusta odottamaan.  Lääkejätetynnyrit tulee sinetöidä ennen niiden 

lähettämistä hävitettäväksi. 

Kiinteä lääkejäte, huumausaineet, jodi- tai bromipitoiset valmisteet, elohopea, lääkeaerosolit 

sekä kaikki avaamattomat/käyttämättömät lääkepakkaukset palautetaan sairaala-apteekkiin. 

Pietarsaaressa kaikki lääkejäte palautetaan lääkekeskukseen. Kemikaalijäte, solunsalpaajajäte 

sekä tartuntavaarallinen jäte hävitetään erillisen ohjeistuksen mukaan. Lääkkeiden 

pakkausmateriaali hävitetään yleisen jäteohjeistuksen mukaisesti. Myös sairaala-apteekkiin 

lääkejäteasioissa tukeutuvia perusterveydenhuollon yksiköitä velvoitetaan käyttämään 

sairaalan mallia ja ohjeistusta lääkejätteen käsittelyssä. Huumausaineen palauttamisesta 

kerrotaan kohdassa 8.4 Huumausaineiden palauttaminen. 

 

Kuva 12 IPI-korkki 

Avohuollon apteekista hankitut lääkkeet palautetaan avohuollon apteekkiin. Avohoidossa on 

huomioitava, että lääkkeet ovat potilaan henkilökohtaista omaisuutta eikä niitä saa antaa 

toiselle potilaalle. Potilaalle tarpeettomien lääkkeiden hävittämisestä on syytä sopia 

palvelusopimusta tehtäessä asiakaskohtaisesti, ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmaan tulee 

kirjata yksikön toimintaperiaate lääkkeiden hävitystä koskien, kuten tavoite siitä, että 



92 

 

työyksikön henkilökunta saa hävittää kaikkien lääkehuollon palveluita saavien asiakkaiden 

käyttökelvottomat lääkkeet. 

Työ- ja toimintayksiköstä palautettavia lääkkeitä säilytetään ennen palauttamista erillään 

käyttökelpoisista lääkkeistä siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten käsiin. Lääkejätteiden 

käsittelyssä ja säilytyksessä otetaan huomioon työturvallisuus (esim. solunsalpaajat). 

Lääkejätteen ja palautettavien lääkkeiden määrää voidaan vähentää lääkevaraston 

optimoinnilla ja säännöllisellä tarkastamisella, sekä säilytystilojen olosuhdeseurannalla, 

potilaskohtaisella annosjakelulla ja potilaan lääkityksen säännöllisillä tarkastuksilla. 

Hävitettäväksi tarkoitetut rokotteet tulee palauttaa sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. 

THL on antanut ohjeet kansallisen rokotusohjelman rokotteiden hävittämisestä ja siihen 

liittyvästä tiedonkulusta. Rokotteiden hävittämiseen liittyvät ohjeet löytyvät sivulta:  

https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/rokotteiden-

kasittely/rokotteiden-havittaminen 

  

https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/rokotteiden-kasittely/rokotteiden-havittaminen
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/rokotteiden-kasittely/rokotteiden-havittaminen
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7 Lääkityslistan ja lääkehoidon tarkistaminen ja 

arviointi  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten (lääkäri/hoitaja/farmaseutti) on varmistuttava 

potilaan ajantasaisesta lääkitystiedosta, johon kuuluvat potilaalle määrätyt reseptilääkkeet, 

itsehoitolääkkeet, rohdosvalmisteet ja ravintolisät sekä osastohoidossa määrätyt lääkkeet. 

Tämän tarkoituksena on varmistua potilaan asianmukaisesta ja turvallisesta lääkityksestä 

sekä potilaan riittävästä ymmärryksestä omaa lääkehoitoaan kohtaan. Myös lääkitykseen 

liittyvät riskitiedot, kuten lääkeaineallergiat, on tarkistettava.  

7.1 Lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistus  

Lääkityslistan ajantasaisuus tarkistetaan aina potilaan kanssa hänen saapuessaan uuteen 

hoitoyksikköön, ja kun potilaan hoitopaikka vaihtuu sekä tarpeen mukaan muulloinkin. 

Lääkityslista pitää aina tarkistaa potilaan tai potilaan lääkitystä hoitavan henkilön kanssa 

vähintään kahta luotettavaa tietolähdettä käyttäen. Lääkitys, annokset ja antoajankohdat 

kirjataan lääkelistalle todellisen käytön mukaan ja mahdolliset ristiriitaisuudet lääkärin 

määräyksen ja todellisen käytön välillä sekä niiden syyt kirjataan hoitosuunnitelmaan. Myös 

käytössä olevat rohdosvalmisteet ja ravintolisät tulee selvittää ja kirjata lääkelistalle. 

Tarvittaessa lääkäri tauottaa tai lopettaa potilaalle sopimattomat lääkkeet lääkelistalta (esim. 

Marevan, tulehduskipulääkkeet, metformiini, verenpainelääkkeet). Myös kotilääkityksen 

lähdetieto (potilas, omainen, Kanta-arkisto, Reseptikeskus, epikriisi tms) kirjataan 

potilastietojärjestelmään. Potilaan kotiutuessa lääkäri tekee lääkelistalle tarvittavat 

muutokset, esimerkiksi lisää uudet lääkkeet, lopettaa tarpeettomat lääkkeet ja merkitsee 

kuuriluontoisten lääkkeiden loppumispäivän selkeästi, hyväksyy listan, lähettää sen Kanta-

arkistoon ja tulostaa lääkelistan potilaalle mukaan. Potilaan kotiuttamisesta vastuussa olevan 

hoitajan tulee varmistaa, että potilaan kotilääkityksestä vastaavat tahot (esim. kotihoito, 

annosjakelupalvelu) ovat tietoisia potilaan lääkityksestä. Niille potilaille, joilla on 

annosjakelupalvelun kautta järjestetty annosjakelu, tulee antaa uudet lääkkeet mukaan, 

kunnes annosjakelupalvelu pystyy vastaamaan muutoksiin. Eskon lääkityksen ajantasaisuus -

lehdelle tallentuu viimeisin muutoshetki, mitä voi käyttää hyväksi lääkelistan ajantasaisuutta 

tarkistettaessa. 
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7.2 Lääkityksen tarkistus, lääkehoidon arviointi ja lääkehoidon 

kokonaisarviointi 

Lääkityksen tarkistusta sekä lääkehoidon arviointia ja kokonaisarviointia varten täytyy siihen 

osallistuvilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä olla käytössään potilaan ajantasainen 

lääkityslista. Lääkityksen tarkistuksessa varmistetaan, että lääkkeiden annostukset ja 

antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä sekä kartoitetaan mahdolliset 

päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Tämä tehdään esimerkiksi osana osaston 

lääkkeenjakoa. Lääkärin lisäksi lääkityksen voi tarkistaa myös sairaanhoitaja, farmaseutti tai 

muu tehtävään määrätty. 

Lääkehoidon arviointiin (LHA) kuuluu edellä mainitun tarkastuksen lisäksi lääkehoidon 

tarpeen, indikaation tai tarkoituksenmukaisuuden arviointi sekä hoidollisesti merkittävien 

lääkehoidon ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen yhdessä hoitohenkilökunnan ja 

lääkäreiden kanssa. Lääkehoidon arviointi perustuu sairauksien hoitosuosituksiin ja potilaan 

yksilöllisiin lääkitys- ja terveystietoihin sekä laboratorioarvoihin ja mittaustuloksiin. Apuna 

arviointityössä hyödynnetään päätöksenteon tukijärjestelmiä tai muita tietopalveluja, kuten 

Fimean ylläpitämää Iäkkäiden lääkityksen tietokantaa (Lääke75+ -tietokanta) ja Duodecimin 

Terveysporttia (inxbase, riskbase, renbase, heparbase, herbalbase). Potilaan haastattelu ja 

tiivis yhteistyö lääkärin kanssa on olennainen osa lääkehoidon arvioinnin toteutusta. Suurin 

osa lääkehoidon ongelmista on tunnistettavissa ainoastaan potilasta haastattelemalla. 

Tarvittaessa lääkehoidon arviointiin tai kokonaisarviointiin voidaan liittää kotikäynti. 

Lääkehoidon arvioinnissa lääkärin työpanos on välttämätön, koska vain lääkäri voi tehdä 

päätökset lääkitykseen tarvittavista muutoksista. 

Vaasan keskussairaalassa on lääkehoidon arviointiin pätevöityneitä farmasian ammattilaisia, 

joiden arvioitavaksi voidaan ohjata kyseisestä palvelusta mahdollisesti hyötyviä potilaita. 

Taulukko 4. Kriteerit potilaiden valintaan lääkehoidon arviointia varten antaa kriteerit, joiden 

perusteella potilas voidaan ohjata lääkehoidon arviointiin. Pääsääntöisesti kriteerien 1 ja 2 on 

täytyttävä, lisäksi vähintään yksi kriteeri kohdista 3-10.  

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on hoitavan lääkärin aloitteesta tapahtuva yksittäisen 

potilaan lääkehoidon ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai 

moniammatillisen ryhmän kanssa. LHKA:ta suositellaan potilaille, joille pelkkä lääkehoidon 

arviointi ei riitä; usein heillä on useampi lääkehoitoon liittyvä ongelma. Lääkehoidon 

kokonaisarviointiin liitetään usein kotikäynti, jossa selvitetään potilaan toimintakykyä ja 

sitoutumista lääkehoidon toteuttamiseen. Samalla kartoitetaan lääkehoidon sosiaaliset ja 

http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti
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taloudelliset edellytykset. Vaasan keskussairaalassa ei toistaiseksi ole LHKA-pätevöitynyttä 

farmasistia. 

Lääkityksen tarkistamisesta sekä lääkehoidon arvioinnista ja kokonaisarvioinnista tehdään 

potilasasiakirjamerkintä ESKOn hoitosuunnitelmaan. Farmasian ammattilaiset kirjaavat 

kokonaislääkitykseen liittyvät merkintänsä potilaskertomuksen KLIFA-näkymälle. KLIFA-

näkymään voidaan kirjata, myös mm. potilaan kotilääkitykseen liittyviä huomioita. Lääkäri 

kirjaa tekemänsä muutokset lääkitysarvioinnin pohjalta. Potilasta, omaista tai muuta hänen 

lääkehoidostaan vastaavaa henkilöä informoidaan lääkitykseen tehdyistä muutoksista, 

uusista lääkkeistä, käyttöohjeista ja mahdollisista vaikutuksista. 

Taulukko 4. Kriteerit potilaiden valintaan lääkehoidon arviointia varten  

1. Monilääkityspotilas (yli 6 säännöllisesti käytettävää lääkettä) 

2. Ikää yli 65 vuotta 

3. Kotilääkitys kyseenalainen, hoitoon sitoutuminen huonoa 

4. Ongelmia kotilääkityksessä 

5. Mahdollinen lääkehaitta (esim. huimaus, kaatuilu) 

6. Munuaisten vajaatoiminta 

7. Interaktio 

8. Riskilääkkeitä (antibiootti, antikoagulantti, diabeteslääke, opioidit, 
immunosupressantti, lääke jolla kapea terapeuttinen leveys) 

9. Lääkitykseen on tehty viimeaikoina merkittäviä muutoksia tai useita 
muutoksia (esim. hiljattain sairaalasta kotiutuneet) 

10. Potilas siirtyy todennäköisesti vuodeosastolle 
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8 Huumausaineet ja PKV-lääkkeet  

Huumausaineet ovat erittäin tiukan lainsäädännön alainen lääkeryhmä (Huumausainelaki 

373/2008, Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta 548/2008). Koska niihin 

liittyy erityisen suuri väärinkäytön riski, joudutaan huumausaineiden määräämisessä, 

toimittamisessa ja potilaskäytössä noudattamaan poikkeuksellisen yksityiskohtaisia 

menettelytapoja. Sairaala-apteekki tai lääkekeskus voi omissa tiedotuskanavissaan antaa 

tarkennuksia alla esitettyihin periaatteisiin. 

Pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (PKV) hallinnollinen asema 

sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollossa muistuttaa tavanomaisia lääkkeitä, mutta 

väärinkäyttöriskien vuoksi myös niiden säilyttämiseen ja käsittelyyn kiinnitetään eritystä 

huomiota. Yksikkökohtaisesti PKV-lääkkeiden valvonnan tueksi on otettu menettelyitä 

huumausaineiden kulutuksen valvonnasta. 

8.1 Huumausaineiden tilaaminen ja toimittaminen 

Huumausaineiden tilaaminen edellyttää laillistetun lääkärin hyväksyntää, mikä koskee niin 

sähköisen tilausjärjestelmän kautta tehtyjä kuin paperisia tilauksia. Huumausaineet 

toimitetaan esitäytettyine kulutuskortteineen sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen 

normaalien lääkekuljetusten mukana tilauksen saapumisen jälkeen seuraavalla mahdollisella 

kuljetuksella. 

Vaasan keskussairaalan osastolle huumausainetoimitusta vastaanotettaessa saapuneen 

lähetyksen tarkastaa ja allekirjoittaa kaksi laillistettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, 

jotka kumpikin allekirjoittavat lähetyslistan ja näin todistavat vastaanoton tehdyksi. 

Vastaanottotarkastuksen jälkeen lääkkeet viedään välittömästi huumausainekaappiin. 

Allekirjoitettuja huumausaineiden lähetyslistoja säilytetään yksikössä vähintään kuuden 

kuukauden ajan.  

8.2 Huumausaineiden säilyttäminen 

Huumausaineita säilytetään yksiköissä siten, että asiattomien henkilöiden pääsy niihin käsiksi 

on estetty. Lukittavassa lääkehuoneessa huumausaineet säilytetään muista lääkkeistä erillään 

tukevarakenteisessa, lukittavassa kaapissa tai lokerossa. Parhaassa tapauksessa 

huumausainekaapin erillinen lukitus on kytketty kulunvalvontaan. Pääsy huumausaineisiin 
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kannattaa rajata niin pienelle joukolle kuin se on yksikön toiminnan huomioon ottaen 

mahdollista. 

8.3 Huumausaineiden annostelu ja kulutuksen kirjaaminen 

Huumausaineen mukana tulleeseen seurantakorttiin kirjataan kaikki kyseiseen pakkaukseen 

liittyvät tapahtumat. Merkinnät tehdään arkistokelpoisella kynällä (ei punaisia tai vihreitä); 

lyijykynämerkinnät eivät kelpaa. Seuraavassa tarkempia ohjeita korttien täyttämiseen: 

 Huumausainetta annettaessa korttiin kirjataan potilaan nimi, annettu annos, 

huumausaineen määränneen lääkärin nimi ("kotilääke" ei ole riittävä merkintä), 

lääkkeen antajan allekirjoitus ja päiväys. Jos potilaalle huumausaineeksi luokiteltavan 

lääkkeen määrääjää ei tiedetä, kirjataan lääkkeen määrääjäksi potilaan sisään 

ottaneen lääkärin nimi.  

 Kulutuskortin jokainen kohta on täytettävä (sekä potilaan suku- että etunimi, ei 

yhtäläisyysmerkkejä). Esimerkki oikein täytetystä kortista kohdassa 6.6 Kuva 8. 

Huumausainekulutuskortti eli N-kortti. 

 Huumausaineena käytetyn injektionesteen määrä ja mittatappio ilmoitetaan 

millilitroina tai milligrammoina. Mittatappion allekirjoittaa kaksi henkilöä. 

 Mikäli kortin täyttämisessä huomataan virhe, se korjataan yliviivaamalla siten, että 

alkuperäinen teksti on luettavissa, sekä kirjoittamalla selitys virheestä ja korjaajan 

nimikirjoitus. Korjauslakkaa ei tule käyttää. 

 Mikäli annos menee hukkaan (esim. ampulli menee rikki tai potilas ei saakaan 

lääkettä), kirjoitetaan selitys ja tapahtuma varmistetaan kahden henkilön 

nimikirjoituksella. 

 Mahdollinen annostelun mittatappio (esim. tabletin puolikkaan tai ampulliin jäävän 

ylimäärän hävittäminen) varmistetaan kahden henkilön nimikirjoituksella.  

 Jos poikkeustapauksissa lainataan huumeita toiselle osastolle, tulee lainaamisesta 

tehdä merkinnät luovuttavan osaston kulutuskorttiin. Lainan luovuttavan osaston 

tulee huolehtia, että vaadittavat merkinnät täytetään kulutuskorttiin. Lisäksi 

kulutuskortissa tulee olla maininta lainan käyttävästä toimintayksiköstä. 

Kulutuskorttia ei anneta lainan mukaan, jos lainataan yksi annos, vaan se säilytetään 

lainan luovuttavalla osastolla. Jos lainataan useampi kuin yksi annos, kortti seuraa 

huumauslääkepakettia. HUOM! Jos osastot lainaavat huumausaineita toiselta 

osastolta, ei lainaa palauteta!  
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 Lääkkeen loputtua lasketaan kulutus, tarkastetaan kortin merkinnät ja varmistutaan, 

että ne täsmäävät pakkauksen sisällön kanssa. Lopputarkastuksen allekirjoittaa kaksi 

terveydenhuollon ammattihenkilöä. 

 Yksikön toiminnasta vastaava lääkäri hyväksyy tarkastetun kortin allekirjoituksellaan. 

Korttiin tulevat myös aikaväli, jota hyväksyntä koskee, sekä lääkärin leima tai nimen 

selvennys. Lääkärin allekirjoitus tulee olla myös mahdollisissa poikkeamiin liittyvissä 

selityksissä. Hyväksytty kortti palautetaan sairaala-apteekkiin. 

 Jos huumausainetta ei käytetä loppuun tai se vanhenee, toimitetaan loppu sairaala-

apteekkiin täytetyn lääkepalautuslomakkeen ja allekirjoitetun kortin kanssa. Sairaala-

apteekki hyvittää käyttökelpoisen lääkkeen normaalien hyvityskäytäntöjen 

mukaisesti.  

 Mitään kortteja ei saa hävittää, vaan myös tyhjät kulutuskortit on toimitettava 

sairaala-apteekkiin 

Huumausainelääkkeiden mukana lähetetyt seurantakortit pysyvät sairaala-apteekin tai 

lääkekeskuksen tietojärjestelmässä palautumattomina niin kauan, kunnes ne on hyväksytty ja 

kirjattu palautetuiksi sairaala-apteekissa. Yksiköiden oman huumausainevalvonnan tueksi 

sairaala-apteekki lähettää asiakasyksiköihin kahdesti vuodessa listat sillä hetkellä 

palauttamattomina olevista huumausaineiden seurantakorteista. 

8.4 Huumausaineiden palauttaminen 

Kaikki käyttökelpoiset ja vanhentuneet huumausaineet palautetaan sairaala-apteekkiin tai 

lääkekeskukseen. Poikkeuksen muodostavat avatut ampullit, tippuneet tabletit tms. (ks.alla.). 

Palautettava huumausainelääke (mm. tabletit, lagenulat, ehjät ampullit jne.) kirjataan 

apteekin palautuslomakkeelle ja varmistetaan, että huumausainelääke, asianmukaisesti 

täytetty kulutuskortti sekä palautuslomake palautetaan apteekkiin yhdessä. 

Huumausainepalautuksista täytetään oma palautuslomake, vaikka samalla kerralla 

palautettaisiin muitakin lääkkeitä. 

8.5 Huumausainelääkkeiden hävittäminen osastolla 

Hyvin pienet määrät huumausaineita voidaan hävittää osastolla. Toimitukseen tarvitaan kaksi 

terveydenhuollon ammattihenkilöä, joista toinen hävittää huumausaineen ja toinen toimii 

todistajana. Kumpikin myös varmentaa tapahtuman kulutuskortille allekirjoituksellaan. 
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 Avatut ampullit ja ruiskuihin ylijäävä huumausainetta sisältävä jäte voidaan laittaa 

IPI-korkilla varustettuun pulloon (Kuva 12 IPI-korkki) tai kanisteriin muun 

nestemäisen lääkejätteen sekaan toisen henkilön todistaessa. Mikäli erillistä 

nestemäisen lääkejätteen astiaa ei ole käytettävissä, voidaan esimerkiksi 

terveyskeskuksissa imeyttää pienet nestemäärät tufferiin tai paperiin ja kerätä ne 

kiinteän lääkejätteen astiaan.  

o Kipukasettiin käyttämättä jäänyt huumausaine, voidaan hävittää osastolla 

kuten edellä, jos määrä on vähäinen (< 5 ml). Suuret käyttämättä jääneet 

määrät lähetetään sairaala-apteekkiin. Kaseteista on kuitenkin syytä irrottaa 

ylimääräiset letkut tms. ennen palauttamista. Tyhjä kipukasetti voidaan 

hävittää osastolla etiketin poistamisen jälkeen kaatopaikkajätteenä. 

Pietarsaaren lääkekeskuksessa valmistetut kipukasetit palautetaan aina 

lääkekeskukseen (myös tyhjät).  

 Ylimääräiset tabletinpuolikkaat ja esim. lattialle tippuneet tabletit laitetaan kiinteän 

lääkejätteen sekaan.  

 Käytetyt huumausainelaastarit taitetaan liimapinnat vastakkain ja hävitetään 

leikkaamalla laastari palasiksi. Palaset hävitetään kiinteän lääkejätteen mukana. 
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9 Potilaan ja omaisen ohjaus ja neuvonta  

9.1 Potilaan ja omaisten ohjaus lääkehoitoprosessin eri vaiheissa 

Lääkehoidon ohjaus ja neuvonta ovat jokaisen lääkehoitoa toteuttavan terveydenhuollon 

ammattilaisen velvollisuus. Hyvin informoitu ja ohjattu potilas tai omainen sitoutuu 

lääkehoitoonsa paremmin. Ohjausta ja neuvontaa on annettava lääkehoitoon liittyvissä 

kysymyksissä kaikissa lääkehoitoprosessin eri vaiheissa ottaen huomioon potilaan 

yksilöllisyyden. Näin potilas voi osallistua lääkehoitonsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. 

Potilaan ohjauksen ja lääkeneuvonnan on sisällöltään oltava yhdenmukaista ja ristiriidatonta. 

Työyksikössä on sovittava ohjauksen sisällöstä ja neuvonnan käytännöistä, jotta potilaiden 

yhdenmukainen ohjaus voi toteutua turvallisesti. Lääkeneuvonnassa uudesta lääkkeestä tulee 

muistaa kertoa miksi se on määrätty ja onko lääke kuuriluontoisesti, pitkäaikaisesti vai 

tarvittaessa käytettävä. Lääkkeestä tulee kertoa, onko se ennalta ehkäisevä vai auttaako se 

oireisiin, esimerkiksi kipuun. Lääkkeen mahdollisista yhteisvaikutuksista ruuan tai muun 

lääkityksen kanssa on mainittava. Jos potilaalle aloitetaan erityistä huomiota vaativa lääke, 

esimerkiksi varfariini, pitää hänelle kertoa lääkkeeseen liittyvistä muista riskeistä ja 

mahdollisista hoitotason mittaamisesta, kuten laboratoriokokeista. Potilasta tulee neuvoa, 

milloin ja mihin ne voivat ottaa yhteyttä lääkehoitoaan koskevissa kysymyksissä kotiuttamisen 

jälkeen. 

Potilaan kotiutuessa potilaalle tai hänen edustajalleen annetaan ajantasaistettu lääkelista 

kirjallisena ja selvitetään potilaan lääkehoito myös suullisesti. Erityisesti jokaisen uuden 

lääkkeen osalta on varmistuttava siitä, että potilas on saanut informaation siitä miksi ja miten 

lääkettä käytetään ja vaatiiko se esimerkiksi laboratorioseurantaa. Tärkeää on varmistua siitä, 

että potilas ymmärtää hänelle annetun ohjauksen. Potilasta ja hänen omaisiaan kannustetaan 

pitämään lääkitystiedot ajan tasalla ja aina mukana. Potilaan hoitojakson päättyessä 

ajantasainen ja tarkistettu lääkelista viedään Kantaan lääkärin toimesta. Potilaalle kerrotaan, 

miten hän itse pääsee katsomaan omia lääkitystietojaan Omakannasta. 

9.2 Potilas oman lääkehoitonsa asiantuntijana  

Potilasta kannustetaan pitämään aina mukanaan ajantasainen lääkityslista, josta käy selville 

hänen säännöllisesti ja tarvittaessa käyttämänsä resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä 

luontaistuotteet ja ravintolisät. Lääkekortin voi tulosta lääkekortti.fi -sivustolta. Potilaan 

https://laakekortti.fi/
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lääkelista tulee aina, kun se vain on mahdollista, käydä läpi yhdessä potilaan tai hänen 

lääkitystään hoitavan henkilön kanssa, jotta lääkitystieto on mahdollisimman ajantasainen.  

On tärkeää, että potilas itse havainnoi hänelle määrätyn lääkkeen vaikutusta. 

Terveydenhuollon ammattilaisen tulee selvittää potilaalta tai muista tietolähteistä miten 

annettu lääke on auttanut. Potilasta tulee ohjeistaa, että hänen tulee konsultoida lääkäriä, jos 

lääkkeen annostus tai lääke muuten ei ole sopiva. Lääkitystä ei tule lopettaa ja muuttaa omin 

neuvoin. Potilasta tulee informoida, keneen hänen tulee olla yhteydessä, jos epäilee saavansa 

haitta- tai sivuvaikutuksia lääkkeestä. Lääkkeen sopimattomuudesta tulee tehdä merkintä 

Kantaan terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. 

Osastohoidossa potilasta tulee informoida, mikäli hänelle jaetaan hänen kotilääkkeidensä 

sijaan sairaalan peruslääkevalikoimassa olevaa rinnakkaislääkettä tai vastaavaa lääkettä. 

9.3 Terveydenhuollon ammattilaisten lääketiedon lähteet 

Hoitohenkilökunta käyttää lääkeinformaatiolähteitä, jotka perustuvat tutkittuun tietoon, 

kuten Terveysportin tietokannat Duodecim lääketietokanta sekä Käypä hoito -suositukset. 

Fimean sivuilta löytyy luotettavan lääketiedon Katse-tarkistuslista, jonka avulla voidaan 

arvioida internetistä löytyvien lääkkeisiin liittyvien tietojen luotettavuutta. Fimean sivuilta 

löytyy Iäkkäiden lääkityksen tietokanta Lääke75+., joka on myös integroitu Duodecim 

Lääketietokantaan (kohta ”Vanhus ja lääke”). Tietoa rokotteista ja rokottamisesta löytyy 

THL:n sivustolla www.thl.fi/rokottaminen. 

Lääkkeenjaon apuväline LääkeTabletti, jonka avulla voidaan tunnistaa lääkkeet ennen 

potilaalle antoa sekä saada lääkkeistä tiivistettyä tietoa, on integroituna Eskon Lääkehoito -

osioon. Tietosisällön tuottamisesta vastaa Lääketietokeskus. LääkeTabletti-sovelluksen 

tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilöstön lääkeosaamista.   

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/etusivu
http://www.fimea.fi/vaestolle/laaketiedon_luotettavuus
file:///D:/turvallinen%20lääkehoitotyöryhmä/3.10.2016/www.thl.fi/rokottaminen
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10 Lääkehuollon tekniset ratkaisut  

10.1 Älylääkekaappi 

Älylääkekaappi (sähköinen lääkekaappi, e-lääkekaappi, lääkeautomaatiojärjestelmä, 

lääkkeiden säilytys- ja jakelujärjestelmä) tarkoittaa tietokoneohjattua lääkkeiden 

varastonhallintaan ja jakeluun liittyvää laitteistoa, jonka tavoitteena on tehostaa ja tarkentaa 

lääkehuoltoa ja -hoitoa sekä parantaa potilasturvallisuutta. Ensimmäinen älylääkekaappi 

otetaan Vaasan keskussairaalassa käyttöön syksyllä 2020. 

Älylääkekaappien sijaan voidaan käyttää tietojärjestelmiä, joiden toiminnot (kuten 

automaattinen tilaus) vastaavat älylääkekaappia, ilman varsinaista fyysistä 

älylääkekaappiosaa. Ohjelmistoja WebMarela ja Opaali hyödyntävä lääkkeiden täyttöpalvelu 

on otettu käyttöön muutamissa keskussairaalan soveltuvissa lääkehuoneissa v. 2018-2020 

välisenä aikana. 

10.2 Lääkevarastoautomaatio ja i.v.-antibioottirobotti 

Sairaala-apteekin lääkevarastonhallinta- ja lääkekeräilyprosessia automatisoitiin vuoden 

2017 aikana. Varastoautomaatiota käytettäessä lääketoimitusten farmaseuttinen tarkistus 

tapahtuu jo ennen keräilyä. Robotti keräilee valitut lääkepakkaukset viivakoodi- ja 

erätunnistuksen avulla. Automaattinen keräilyvarastojärjestelmä lisää lääkitysturvallisuutta 

vähentämällä inhimillisten virheiden riskiä sekä vapauttaa farmaseuttista työvoimaa 

vaativampiin farmaseuttisiin tehtäviin ja lääketyöntekijöiden työpanosta osastojen 

lääkehuoltoa tukeviin tehtäviin, esimerkiksi i.v.-antibioottirobotin toimintaa avustaviin 

tehtäviin.  

Vuoden 2018 aikana sairaala-apteekissa käyttöönotettiin i.v.-antibioottirobotti, jolla voidaan 

tehdä suonensisäisten mikrobilääkelaimennosten standardoitua massavalmistusta. Näin 

sairaanhoitajien työaikaa vapautuu mikrobilääkkeiden käyttökuntoon saattamisesta 

varsinaiseen hoitotyöhön ja osastofarmaseuttien työaikaa säästyy lääkehoidon onnistumisen 

varmistamiseen. I.v.-antibioottirobotti vähentää hoitajien laimennustyön kuormittavuutta ja 

altistumista mikrobilääkepölylle sekä lisää potilasturvallisuutta, kun standardoitu 

käyttökuntoon saattaminen tehdään turvallisesti sairaala-apteekin puhdastiloissa suoraan 

ruiskuihin. I.v.-antibioottirobotilla käyttökuntoon saatetaan kefuroksiimiruiskuja sekä 

piperasilliini/tatsobaktaamilagenuloita. Valmisteen soveltuvuutta massatuotantoon rajaavat 

kulutusmäärä (täytyy olla riittävän iso), säilyvyys käyttökuntoon saatettuna ja fyysinen sekä 



103 

 

fysikaalinen soveltuvuus robotille. Valmiit mikrobilääkelaimennokset tilataan yksiköihin 

OSTi-tilausjärjestelmän kautta. 

10.3 Annosjakelupalvelu 

Lääkkeiden potilaskohtaisessa annosjakelupalvelussa apteekki toimittaa potilaan 

säännöllisesti käyttämät lääkkeet jaeltuina annoskohtaisiin pusseihin tai dosetteihin 

esimerkiksi 1-2 viikon erissä. Potilaskohtaisen annosjakelun tavoitteena on edistää järkevää ja 

tarkoituksenmukaista lääkehoitoa ja varmistaa potilasturvallisuutta (oikea lääke oikeaan 

aikaan). Potilaskohtainen annosjakelu sopii niille potilaille, joilla on useita suun kautta 

otettavia lääkkeitä säännöllisessä käytössä ja joiden lääkehoito on riittävän vakiintunutta. 

Erityisesti kun potilaan lääkehoidon toteutumisessa havaitaan ongelmia, on syytä selvittää, 

soveltuuko annosjakelu potilaalle. Lääkärin tulee tehdä annosjakeluun siirtymisestä aina 

yksilöllinen hoitopäätös, joka dokumentoidaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

Potilaskohtaisen annosjakelun aloittamisen yhteydessä tehdään potilaan kokonaislääkityksen 

tarkoituksenmukaisuuden arviointi tai lääkehoidon kokonaisarviointi sekä arvioidaan, 

soveltuvatko potilaan/asiakkaan lääkkeet annosjakeluun. STM, THL, Fimea ja Kela ovat 

laatineet yhteisen suosituksen koneellisen annosjakelun periaatteista (STM 2016). 

Suosituksen tavoitteena on yhtenäistää koneellisen annosjakelun toimintaperiaatteita. 

Suomessa on kaksi koneellista annosjakelua tekevää yritystä, Pharmaservice (Anja-palvelu) ja 

Pharmac (Oma-annospalvelu), joiden palvelua apteekit välittävät edelleen asiakkailleen. 

Jos kotiin lähtevällä potilaalla on annosjakelupalvelu, tulee se huomioida potilaan 

kotiutustilanteessa. Annosjakeluapteekit haluavat tiedon lääkitysmuutoksista kotiuttavalta 

osastolta lääkelistan muodossa. Kotiuttavan yksikön on yhteistyössä kotisairaanhoidon 

kanssa sovittava, kuinka ajantasainen lääkitystieto toimitetaan annosjakelua toteuttavaan 

apteekkiin. Jos potilaalle on määrätty hoitojakson aikana uusia lääkkeitä, ei muutosta saada 

heti valmiiksi jaettuihin annospusseihin vaan annetaan potilaalle sairaalasta tarvittavia 

lääkkeitä oikea määrä. Useimmat apteekit voivat toimittaa hoidon aloitukseen pienen paketin 

uutta lääkettä, kunnes lääke saadaan annosjakeluun. Tämä tulisi huomioida 

lääkemääräyksissä kotiuttaessa annosjakeluun kuuluvien potilaiden kohdalla. 

Vaasassa kaupungin annosjakelun hoitaa Vaasan kirkkoapteekki sekä yksityisten asiakkaiden 

annosjakelua myös Vanha Apteekki, Keskusapteekki, Kuninkaan apteekki, Apteekki Vaasan 

Minimani, Kivihaan apteekki sekä Palosaaren apteekki. Mustasaaren annosjakeluasiakkaita 

hoitaa Vaasan Keskusapteekki. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella muissa kunnissa annosjakelua 
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saatavissa ainakin Maalahden apteekissa, Mustasaaren apteekissa, Laihian Orava apteekissa, 

Vähänkyrön apteekissa ja Isonkyrön apteekissa. 

 

10.4  Lääkkeen antamiseen ja käytettävät laitteet ja tarvikkeet 

Lääkehoidon toteuttamisessa käytetään erilaisia infuusiolaitteita ja tarvikkeita. 

Lääkepumppujen ja muiden lääkkeen antoon tarkoitettujen laitteiden tekninen kehitys on 

nopeaa ja niiden tarkoitus on estää lääkepoikkeamia. Niiden hyödyllisyys ja turvallisuus on 

kuitenkin riippuvaista siitä, miten hyvin käyttökoulutus ja perehdytys on hoidettu. Yksikön 

esimiehellä ja laitevastaavalla on vastuu siitä, että laitteita käyttävä henkilökunta on saanut 

riittävän koulutuksen. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi sekä työnantajan ja työntekijän 

on varmistettava seuraavat asiat: 

 Henkilökunnalla on vaadittava koulutus ja kokemus 

 Laitteessa on käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja käyttöohjeet 

 Laitteet käytetään valmistajan ohjeiden mukaan 

 Käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön 

 Ympäristössä ei ole vaarantavia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaara potilaalle, 

henkilökunnalle tai häiritä muita laitteita. 

 Ammattitaitoinen henkilö huolehtii laitteiden asentamisesta, huollosta ja korjauksista. 

 Jos laite luovutetaan kotiin, on varmistuttava, että potilas / omainen osaa käyttää 

laitetta turvallisesti. 

Vaasan keskussairaalassa on otettu laiteosaamisen varmistamiseen käyttöön laitepassi 

vuoden 2016 alusta alkaen. Laitepassin suorittavat kaikki hoitajat ja päivystävät lääkärit osana 

yksikön perehdytystä. Uuden työntekijän vastuulla on itse huolehtia, että hän saa tarvittavan 

opastuksen laitteiden käyttöön. Esimies lähettää tiedot suoritetuista laitepasseista HR-

yksikköön, jossa laitepassi tallennetaan Almaan. Paperinen versio laitepassista säilytetään 

yksikössä. Laitepassin sähköistäminen on pilotoitavana. 

Yksiköt listaavat itse laitepassiin hoidolliset laitteensa, joihin uuden työntekijän tulee 

perehtyä. Laitehoidon vaaratapahtumista tulee tehdä ilmoitus myös Valviraan.  

Terveydenhuollon laitteet 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100629?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=terveydenhuollon%20laitteet
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10.5 Älypumput 

Vaasan keskussairaalassa ei ole toistaiseksi käytössä älypumppuja. Älypumppuihin on 

integroituna yleisesti käytettyjen infuusioiden infuusiokirjastoja ja päätöksen teon 

tukijärjestelmiä, sekä integraatiota potilaan tunnistamisen järjestelmiin ja 

potilastietojärjestelmiin. Niiden tarkoituksena on estää lääkityspoikkeamia.  

10.5.1 PCA-pumppu (Patient Control Analgesi) 

PCA-pumppuja käytetään yleisimmin sydänleikatuilla potilailla sekä syöpäkivun hoidossa. 

Kirurgisesti leikatuille potilaille voidaan myös laittaa PCA-pumppu tarvittaessa. Potilaan pitää 

olla yhteistyökykyinen ja asiallinen sekä ymmärtää kipupumpun tarkoitus. Lääkeaineiden 

väärinkäyttäjille PCA-pumppu ei sovellu. 

PCA-pumpun voi yhdistää laskimokanyyliin ja annostella kipulääkeinfuusio sen kautta, mutta 

sitä voidaan käyttää myös epiduraaliseen annosteluun. Tällöin potilas voi itse ottaa 

lääkeannoksen napin painalluksella. Potilaan hoidossa on huomioitava, että PCA-pumpun 

letkun tulee olla lähimpänä potilasta, muut infuusioletkut tulevat sen jälkeen. 

Anestesialääkäri ohjelmoi laitteen; mm. taustainfuusio, potilaan lääkemäärä boluksena sekä 

bolusten oton väliaika. Mikäli hoitaja ohjelmoi laitteen, anestesialääkäri tarkastaa vielä 

asetukset. 

Lääkekasetit täytetään apteekissa tai leikkausosastolla apteekin virka-ajan ulkopuolella. 

Asetukset pysyvät samana lääkekasetin vaihdon jälkeen. Ne kuitenkin vielä tarkastetaan. 

Kivunhoidon seurantakaavaketta täytetään 3 h välein. 

Jos PCA:ssa käytetään opioideja, ei samaan aikaan anneta muita opioideja (Oxanest, Morfin, 

Tramal ym) tai rauhoittavia lääkkeitä ilman anestesialääkärin erityismääräystä. Liika-annos 

opioideja aiheuttaa uneliaisuutta ja alentaa hengitysfrekvenssiä. Jos havaitset yliannostuksen 

oireita: 

 pysäytä pumppu 

 anna happea ja soita anestesialääkäri paikalle 

 ventiloi tarvittaessa ambulla 

 Naloksoni kumoaa opioidien vaikutuksen 
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PCA-pumppu on turvallinen käyttäjälleen oikein ohjelmoituna. Ohjelmoinnin jälkeen 

pumppu lukitaan, jolloin asetuksia ei pääse muuttamaan. 

10.5.2  Infuusio- ja injektiotarvikkeet 

Parenteraalisessa lääkityksessä on vaarana tarvikkeiden, kuten infuusioletkujen, - katetrien ja 

-ruiskujen, sekaantuminen enteraalisten tarvikkeiden kanssa. Sekaantumisen ehkäisemiseksi 

on suositeltava ottaa käyttöön toisiinsa yhteen sopimattomia, antoreitin mukaan käytettäviä 

tarvikkeita, jotka käytännössä estävät yhdistämästä letkun tai ruiskun väärin. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä on suositeltavaa käyttää oraalisesti annosteltavia nestemäisiä lääkkeitä 

annettaessa visuaalisesti erottuvaa ruiskua esim. oranssin väristä ruiskua (Kuva 13. 

Oraaliruisku), joka on yhteen sopimaton i.v.-antoreittiin. Oraaliruiskuja varten on 

keskusvarastosta tilattavissa oraaliliuospulloihin kiinnitettäviä adapterikorkkeja, jotka 

helpottavat annostelua oraaliruiskuilla sekä toisaalta estävät annostelun pullosta i.v.-

ruiskulla. Syöttöletkuihin yhdistetään siihen sopiva violetin värinen ruisku (Kuva 14. 

Syöttöletkuihin sopiva ruisku). Ruiskuja on saatavilla useita eri kokoja. Lääkeyritys Orionin 

oraaliruiskuja ja korkkeja ei tule käyttää, sillä ne ovat yhteensopivia injektio- ja 

infuusioportteihin. 

 

  

 

 

 

Kuva 13. Oraaliruisku    Kuva 14. Syöttöletkuihin sopiva ruisku 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on käytössä suodatinneula (Kuva 15. Suodatinneula). Neulaa tulee 

käyttää vedettäessä injektoitavaksi tai infusoitavaksi tarkoitettua lääkeaineliuosta 

lasiampullista. Sen tarkoituksena on suodattaa lasiampullista mahdollisesti irronneet 

lasinsirut pois lääkeliuoksesta. Käytössä tulee kuitenkin huomioida, että joidenkin lääkkeiden 

rakenne voi rikkoontua suodatin neulaa käytettäessä. Neulaa ei tule käyttää sellaisille 

valmisteille, joiden hiukkaskoko on suurempi kuin 5 mikrometriä. Tällaisia valmisteita ovat 

esimerkiksi jotkut emulsiomuotoiset valmisteet (pisarakoko vaihtelee, joitain emulsioita 

voidaan vetää suodatin neulan avulla) ja biologiset valmisteet. Suodatinneulaa ei tule käyttää 
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helposti vaahtoavien valmisteiden tai erittäin viskoosien lääkevalmisteiden vetämiseen. 

Suodatinneulan käyttöä ei suositella läpäisykorkin omaaville valmisteille, koska neula saattaa 

irrottaa paloja kumitulpasta. Jos ampullista vedetään lääkettä, jonka vetämiseen 

suodatinneula ei sovellu, käytetään pienintä mahdollista neulakokoa, jolla lääkevalmiste 

saadaan vedettyä ongelmitta ruiskuun. Suositus on käyttää G23 tai pienempiä neuloja. 

Rasvaliukoiset valmisteet vaativat yleensä vesiliukoisia suuremman neulakoon.  

 

Kuva 15. Suodatinneula 
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11 Lääkehoidon erityistilanteet  

11.1 Tartuntataudit 

Uusi tartuntatautilaki astui voimaan 1.3.2017. Tartuntatautilain mukaisia yleisvaarallisia 

tauteja ovat esimerkiksi hepatiitti A ja E, tuhkarokko ja tuberkuloosi. Valvottavia 

tartuntatauteja ovat esimerkiksi hiv, hepatiitti B ja C, listeria ja malaria. Näistä 

tartuntataudeista hoitavan lääkärin tulee tehdä sähköinen tartuntatauti-ilmoitus Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitokselle (THL).  

Tutkimus, hoito ja lääkitys ovat useimmissa tartuntatautilain mukaisissa taudeissa 

maksuttomia potilaalle kunnallisissa hoitopaikoissa. Joidenkin tautien kohdalla vain 

lääkehoito on ilmaista.  

Tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista 

vastaava lääkäri voi määrätä sairastuneen karanteeniin enintään kuukaudeksi tai eristykseen 

terveydenhuollon toimintayksikköön enintään kahden kuukauden ajaksi. Lisäksi 

terveydenhuollon ammattihenkilö saa hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan antaa potilaalle 

määrätyt lääkkeet potilaan vastustuksesta huolimatta.  

Tartuntatautilain mukaisia, yleisvaarallisia tauteja ovat esimerkiksi sukupuolitaudit, HIV ja 

tuberkuloosi. Näihin tauteihin sairastuneelle voidaan antaa taudin leviämisen estämiseksi 

välttämätön hoito hänen tahdostaan riippumatta. Lääkkeiden ottaminen tapahtuu valvotusti. 

Jos potilasta ei tavoiteta lääkkeen ottoon kahteen vuorokauteen, tulee asiasta tehdä virka-

apupyyntö poliisille. Yleisvaarallisista ja ilmoitettavista tartuntataudeista hoitavan lääkärin 

tulee tehdä ilmoitus Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). 

Suomen lainsäädännön mukaan tartuntatautilain mukaiset tutkimukset, hoito ja lääkitys ovat 

potilaalle kunnallisissa hoitopaikoissa maksuttomia. Ellei lääkitystä voida antaa 

hoitopaikasta, tulee potilaalle antaa resepti, jossa on merkintä ”Tartuntatautilain mukainen 

maksuton lääke” ja hoitavan yksikön yhteystiedot laskutusta varten. Potilasta hoitava lääkäri 

on tartuntatautilainsäädännön mukaan ensisijaisesti vastuussa siitä, että yleisvaarallista tai 

ilmoitettavaa tartuntatautia sairastava ja muut mahdollisesti tartunnan saaneet saatetaan 

tutkimuksiin ja hoitoon.  

Tartuntatautilääkkeet toimitetaan sairaala-apteekista tai avoapteekista reseptillä, johon 

lääkäri on tehnyt merkinnän ”TT-lain mukaan VKS maksaa lääkkeet”. Keskussairaalan 
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lääkärin kirjoittama resepti lähetetään toimituspyynnön kanssa sairaala-apteekkiin, jossa 

resepti käsitellään, ja josta lääkkeet toimitetaan lääketoimitusta pyytäneeseen yksikköön 

luovutettavaksi potilaalle. Lääkkeen kustannukset kirjautuvat suoraan sairaala-apteekin 

tartuntatautilain mukaan korvattavien lääkkeiden kulutilille. 

COVID:n ostalta noudatetaan VKS intranetin ohjeistuksia. 

Sairaala-apteekit eivät toistaiseksi kykene käsittelemään sähköisiä lääkemääräyksiä, joten 

sairaala-apteekeista toimitettavista tartuntatautilääkkeistä on laadittava paperinen resepti.  

11.2  Tahdosta riippumaton lääkehoito mielenterveyspotilailla 

Mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n mukaan potilasta voidaan hoitaa hänen tahdostaan 

riippumatta lääketieteellisesti asianmukaisella tavalla, jos hoitamatta jättäminen vaarantaisi 

vakavasti potilaan tai toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden. Tätä pykälää voidaan 

soveltaa, kun seuraavat kolme kriteeriä täyttyvät; a) potilas on mielisairas (eli käytännössä 

psykoottinen, eli todellisuudentaju vaikeasti ja selkeästi häiriintynyt), b) hän on 

mielisairautensa vuoksi hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen 

olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai 

turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja c) mitkään muut 

mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.  

Toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman tulee sisältää suunnitelma tahdosta 

riippumattomassa hoidossa olevien potilaiden lääkityksen toteuttamisesta. Suunnitelmasta 

tulee näkyä: 

• lääkitystä toteuttavat ammattiryhmät  

• työnjako 

• ympärivuorokautisen osaamisen varmistaminen 

• tarvittava lisäkoulutus, erityisesti vaikutusten arvioinnin, seurannan ja kirjaamisen 

osalta 

Mielenterveyslain 4 a-luvussa (2001/1423) on määritelty potilaan perusoikeuksien 

rajoittamista tahdosta riippumattoman tarkkailun tai hoidon aikana. Lain perusperiaatteena 

on rajoittaa potilaan perusoikeuksia vain siinä määrin kuin sairauden hoito, potilaan 

turvallisuus tai toisen henkilön turvallisuus tai muu mielenterveyslaissa säädetyn edun 



110 

 

turvaaminen välttämättä edellyttää. Tavoitteena on pyrkiä hoitamaan potilasta hänen 

itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen yhteisymmärryksessä tämän kanssa. 

Mielenterveyslain 4a-luvun 22 b §:n mukaan potilaan psyykkisen sairauden hoidossa saadaan 

tahdosta riippumatta käyttää vain sellaisia lääketieteellisesti hyväksyttäviä tutkimus- ja 

hoitotoimenpiteitä, joiden suorittamatta jättäminen vakavasti vaarantaisi potilaan tai muiden 

terveyttä ja turvallisuutta. Tahdosta riippumatta suoritettavista tutkimus- ja 

hoitotoimenpiteistä päättää hoitava lääkäri. Hoitava lääkäri päättää myös kiinnipitämisestä 

tai sitomisesta hoitotoimenpiteen ajaksi taikka muusta näihin rinnastettavista hoidon 

suorittamisen kannalta välttämättömästä lyhytaikaisesta rajoitustoimenpiteestä. On tärkeää 

muistaa, että kaikki rajoitustoimenpiteet ja tahdosta riippumaton hoito on vakavaa 

puuttumista ihmisen itsemääräämisoikeuteen ja näin ollen niiden pitää perustua lakiin. Ohje 

hoitohenkilökunnalle: Jos olet yhtään epävarma toimenpiteen perusteista, tarkista asia 

hoitavan lääkärin ja tarvittaessa ylilääkärin kanssa, joka viime kädessä kantaa vastuun 

päätöksestä. Dokumentoi kaikki rajoitus- ja pakkotoimenpiteet hyvin. 

Lähtökohtaisesti potilaalla on itsemääräämisoikeus (myös lääkehoitoonsa). Hoidon tulee 

tapahtua yhteisymmärryksessä (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Mielenterveyslaki 

kuitenkin mahdollistaa tahdosta riippumattomia toimenpiteitä, kuten lääkityksen antamisen, 

tietyissä määritellyissä tilanteissa: 

1. mielenterveyslaissa kuvattuja rajoitteita voidaan soveltaa vain potilaaseen, joka on 

mielenterveyslain mukaisessa tarkkailussa tai määrättynä mielenterveyslain mukaisesti 

hoitoon (tahdosta riippumaton hoitopäätös) 

2. potilaan tahdosta riippumatta suoritettavista hoito- ja tutkimustoimenpiteistä päättää 

häntä hoitava lääkäri, ja mielenterveyslain mukaan potilaan psyykkisen sairauden 

hoidossa saadaan potilaan tahdosta riippumatta käyttää vain sellaisia lääketieteellisesti 

hyväksyttäviä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, joiden suorittamatta jättäminen vakavasti 

vaarantaa hänen tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. Kaikki toimenpiteet tulee tehdä 

mahdollisimman turvallisesti ja potilaan ihmisarvoa kunnioittaen 

Myös tahdosta riippumattomien toimenpiteiden suorittamisessa tulee pyrkiä potilaan kanssa 

yhteisymmärrykseen, vaikka siihen ei aina päästäisikään. Kunnioittava, kuunteleva ja 

toimenpiteet perusteleva käyttäytyminen edellyttää henkilökunnalta hyviä ohjaustaitoja 

erityisesti erimielisyyttä aiheuttavissa hoitotilanteissa. Keskeinen periaate tarkkailussa 

olevien sekä tahdosta riippumattomassa hoidossa olevien potilaiden hoidossa on, että heidän 

vapauksiaan rajoitetaan vain niiltä osin, kuin mitä erikseen on päätetty.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
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Tahdosta riippumattomassa hoidossa tai tarkkailussa olevaa potilasta voidaan lääkitä 

tahdosta riippumatta, mikäli potilas kieltäytyy ottamasta hänelle määrättyä lääkettä ja 

lääkitys on potilaan voinnin ja hoidon kannalta välttämätöntä sekä ko. hoitotoimenpiteen 

suorittamatta jättäminen vakavasti vaarantaa potilaan tai muiden terveyttä tai turvallisuutta. 

Tahdosta riippumaton lääkitys annetaan yleensä injektiolla lihakseen. Tarkkailussa olevaa 

potilasta voidaan lääkitä tahdosta riippumatta, mutta ei kuitenkaan lääkkeellä, jonka vaikutus 

kestää yli tarkkailuajan. Pitkävaikutteista injektioita ei tarkkailussa olevalle potilaille 

pääsääntöisesti käytetä, vaikka potilas itse olisi siihen suostuvainen. Jos potilaalla on 

säännöllisessä käytössä pitkävaikutteinen injektio, lääkäri arvioi tilanteen kokonaistilanteen 

pohjalta. 

Vaikka lääkehoito ei ole teknisesti vaativaa, painottuu psykiatrisella osastolla psykiatristen 

potilaiden hoidon vaativuudesta johtuen hoitajan vuorovaikutustaidot sekä potilasta 

kunnioittava lähestyminen ja eettisyys. Esimerkiksi sellaiset lääkkeenantotilanteet, joissa 

potilas sitä vastustaa (injektiot vastentahtoisesti) vaativat erityistä kykyä hoitaa tilanne 

turvallisesti sekä kunnioittaen potilaan itsemääräämisoikeutta siinä määrin kuin tilanteessa 

on mahdollista (Laki mielenterveyslain muuttamisesta 21.12.01 4 a luku; Potilaan 

perusoikeuksien rajoittaminen tahdosta riippumattoman hoidon ja tutkimuksen aikana). 

Myös potilaan motivointi käyttämään säännöllisesti lääkitystä painottuu psykiatrisessa 

lääkehoidossa.  

Mielenterveyslain 4 a-luvun 22 c §:n mukaan potilaalla on oikeus ruumiillisen sairauden 

hoitoon siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksistaan annetussa laissa (785/1992, 3§, 8§, 9§ 

4 mom.) säädetään. Sairautta on hoidettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Jos 

potilas, joka ei kykene päättämään hoidostaan, vastustaa ruumiillisen sairautensa hoitoa, 

hoitoa saa antaa vain, jos se on tarpeen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran 

torjumiseksi. Hoidosta päättää potilasta hoitava lääkäri, joka saa myös päättää muista 

hoidon suorittamisen kannalta välttämättömistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä. 

Tässä tarkoitettua hoitoa voidaan antaa myös muussa kuin psykiatrista hoitoa antavassa 

terveydenhuollon toimintayksikössä. Tällöin hoidosta ja sen suorittamisen kannalta 

välttämättömistä lyhytaikaisista rajoitustoimenpiteistä päättää potilaan hoidosta tässä 

yksikössä vastaava lääkäri, jonka tulee toimia yhteistyössä potilasta psykiatrista hoitoa 

antavassa yksikössä hoitavan lääkärin kanssa. 

Kun potilas siirretään ruumiillisen sairauden vuoksi somaattiseen sairaalaan, hoitovastuu on 

somaattisella sairaalalla. Yhteistyön merkitys somaattisen ja psykiatrisen yksikön välillä on 

erittäin tärkeää. Jos potilas jää hoitoon somaattiseen yksikköön, tämän yksikön lääkäri 
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päättää potilaan hoidosta yhteistyössä psykiatrista hoitoa antavan lääkärin kanssa. Voimassa 

oleva tahdosta riippumaton hoitopäätös ei itsessään oikeuta tahdosta riippumattomaan 

somaattiseen hoitoon, jos potilas siitä kieltäytyy. Mikäli mielenterveyslain 22 c §:n mukaiset 

edellytykset täyttyvät (henkeä ja tai terveyttä uhkaava vaara), voi hoitava lääkäri tehdä 

päätöksen hoidosta, vaikka omainen tai laillinen edustaja sitä vastustaisi (vastaava säädös on 

potilaslaissa 8§). Henkeä ja terveyttä vaarantavissa sairaustiloissa ainoastaan potilaan 

aiemmin tekemä, varmasti juridisesti validi hoitotahto voi estää hoitamisen. Vähemmän 

akuuteissa henkeä ja terveyttä vaarantamattomissa tilanteissa menetellään kuten potilaslain 

5-7 §:ssä on säädetty ja silloin mikäli potilas ei kykene arvioimaan hoidon tarvettaan, voi 

edunvalvojan hakeminen tulla aiheelliseksi.  

Tahdosta riippumattoman hoidon päätös ei purkaudu somaattisen hoidon aikana. 

Tarkkailussa olevan potilaan psykiatrinen tarkkaileminen on somaattisen hoidon aikana 

mahdotonta, joten käytännössä hoitopäätös tulisi tehdä ennen somaattiseen sairaalaan 

siirtymistä. Mikäli edellytykset tahdosta riippumattomalle hoidolle eivät täyty, tulee tarkkailu 

purkaa.  
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12 Rokottaminen 

Rokottamalla pyritään ennaltaehkäisemään infektioita ja torjumaan tartuntatauteja sekä 

niihin liittyviä vakavia jälkitauteja. Rokoteohjelmaan kuuluvista rokotteista ei tarvita 

lääkemääräystä. Neuvolat, terveyskeskukset, kouluterveydenhuolto ja muut hoivayksiköt 

antavat rokotteita rokoteohjelman mukaisesti maksutta. Rokotteiden ottaminen on 

vapaaehtoista. 

Rokotteiden ostamiseen apteekista tarvitaan lääkemääräys. Kaikilla lääkäreillä on oikeus 

määrätä rokotteita. Niillä sairaanhoitajilla, terveydenhoitajilla ja kätilöillä, joilla on erillinen 

lääkkeenmääräämisoikeus, on oikeus määrätä tiettyjä rokotteita yli 12-vuotiaille. Rokotteita 

määrätessä ja annettaessa on hyvä huomioida, että THL:n ohjeistus saattaa poiketa 

valmisteyhteenvedossa mainituista esimerkiksi annostelun, aikataulun tai vasta-aiheiden 

osalta. 

12.1 Rokotusten järjestäminen, rokottaminen ja rokotteiden käsittely 

Työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa on oltava maininta niistä rokotteista, joita yksikössä 

annetaan. työyksiköstä riippuen käytössä voi olla sekä rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita, 

että rokotusohjelman ulkopuolisia rokotteita. Rokotettaessa on otettava huomioon ikä, 

sairaudet sekä terveydentilaan vaikuttavat tekijät. Ennen rokottamista on tarkistettava, ettei 

rokottamiselle ole estettä. 

Rokotteita voidaan antaa usean eri antoreitin kautta (esim. i.d., s.c., i.m., i.n. ja p.o.). 

Rokotuksen saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen koulutuksen saanut muu 

terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa.  Lääkärin valvonta ei välttämättä 

tarkoita lääkärin konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa 

toimipisteen rokotustoiminnasta sekä siitä, että rokottajalla on asianmukainen koulutus, 

ammattitaito ja tarvittava välineistö. Lääkärin valvonnassa rokotusoikeus on rajattu 

terveydenhoitajiin, sairaanhoitajiin ja kätilöihin. Myös sairaanhoitajapätevyyden omaavat 

ensihoitajat voivat toimia rokottajina, jos he ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen. 

Rokotteiden säilytyksessä tulee huomioida, että rokotteet ovat hyvin lämpöherkkiä. 

Oikeaoppinen käsittely vaatii katkeamattoman kylmäkuljetusketjun, asianmukaisen 

lääkejääkaapin ja säilytysolojen säännöllisen valvonnan. Säilyvyyden ja optimaalisen tehon 

aikaansaamiseksi rokotteita ei saateta etukäteen käyttövalmiiksi. Rokottaja valmistaa 
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rokotteen käyttövalmiiksi pakkausselosteen ohjeen mukaan vähän ennen rokotteen 

antamista. 

THL:n Rokottaminen-sivustolta saa ajantasaista ja tarkempaa tietoa rokotusohjelmasta, 

rokotusten käytännön järjestelyistä ja rokottamisesta. Sivustolta saa myös ohjeita rokotteiden 

hankintaan, toimittamiseen, rokotteen käsittelyyn, säilytykseen sekä rokotteiden 

hävittämiseen. (https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen) 

12.2 Rokottajan ammattitaito ja koulutus 

Rokottajan ammattitaidoksi ei riitä, että osaa antaa lääkkeen injektiona. Rokottajan tulee 

hallita muun muassa rokotteiden käsittelyyn ja säilytykseen liittyvät asiat, rokotteiden 

annosteluun ja antotapaan sekä rokottamiseen liittyvät varotoimet ja vasta-aiheet. Rokottajan 

on lisäksi hallittava välittömästi rokottamisen jälkeen ilmenevien reaktioiden ensihoito, 

mukaan lukien anafylaktisen reaktion hoito. 

Rokottajalta vaaditaan perustiedot rokotuksilla ehkäistävistä infektiotautien yleisyydestä, 

niiden vakavuudesta ja niihin liittyvistä jälkitaudeista ja pysyvistä haitoista. Rokottajan on 

myös tunnettava kunkin rokotteen mahdolliset haittavaikutukset, osattava antaa ohjeita 

rokotteen jälkeen mahdollisesti esiintyvien oireiden hoitoon sekä osattava opastaa 

rokotettavalle tai hänen huoltajalleen, milloin on otettava yhteys rokotuksen antajaan tai 

lääkäriin. Vaasan sairaanhoitopiirissä sairaanhoitajat voivat saada rokotuspätevyyden 

käytyään 2 opintopisteen laajuisen lisäkoulutuksen. Jatkossa rokotepätevyys tulee 

sisältymään peruskoulutukseen.  

Rokottajan on osattava tehdä ilmoitus rokotteen tai rokotuksen epäillystä tai todetusta 

haittavaikutuksesta. Toimintayksikön esimiehen on varmistettava, että rokotusta 

suorittavalla henkilöllä on tehtävän edellyttämä teoreettinen osaaminen ja että hän on antanut 

näytön eri rokotustekniikoista hyväksyttävästi. Rokottamisen näytön ottaa vastaan kokenut 

rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen. Lääkelupaan 

sisällytetään rokottamisen osaamisen varmistamisen jälkeen myös rokottamislupa. Vaasan 

keskussairaalassa rokotuksia annetaan sisätautien poliklinikalla, päivystyspoliklinikalla, 

lasten poliklinikalla ja synnyttäneiden vuodeosastolla ja tarvittaessa muissa yksiköissä. 

https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen
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12.3  Rokotusten kirjaaminen 

Annetut rokotukset on kirjattava potilasasiakirjaan. Tietojärjestelmään tai rokotuskorttiin on 

kirjattava rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi, eränumero, pistoskohta, rokotustapa ja 

rokottaja. Merkintä lapsen rokotuksesta tehdään vanhemmille annettavaan lapsuusiän 

terveyskorttiin (asetus 421/2014). Aikuisten rokotuksista tehdään merkintä 

henkilökohtaiseen terveyskorttiin (asetus 421/2014). 

Jos kyse on rokotussarjasta tai säännöllisin välein annettavasta tehosterokotuksesta, on 

tärkeää ohjeistaa rokotettavaa seuraavasta rokotekerrasta. Seuraavan rokotuksen ajankohta 

on hyvä merkitä esimerkiksi rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin. 

Matkailijoiden rokottamisesta saa lisätietoa Matkailijan terveysoppaasta.  

  

https://www.terveyskirjasto.fi/sisalto/matkailijan-terveysopas
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13 Toimet vaaratapahtumien yhteydessä 

Kun lääkehoitoon liittyvä vaaratapahtuma havaitaan, tehdään välittömästi tarvittavat 

toimenpiteet vaaran poistamiseksi ja vahingon minimoimiseksi. Vaaratapahtuma tulee aina 

kirjata myös potilastietojärjestelmään ja informoida potilasta tai omaista tapahtuneesta. 

13.1 Lääkevahingon kohteeksi joutuneen potilaan hoito 

Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä tulee olla sovittuna paikka, mistä on saatavilla 

lääkehiiltä sekä käytettävien lääkkeiden edellyttämiä myrkytyslääkkeitä ja antidootteja. 

Vaasan keskussairaalan antidootit ja myrkytysten hoitoon tarkoitetut lääkkeet säilytetään 

pääasiassa päivystyksessä ja sairaala-apteekin päivystysvarastossa. Joitain antidootteja ja 

myrkytyslääkkeitä (kuten naloksoni ja flumatseniilia) on syytä olla myös muilla osastoilla. 

Lista saatavilla olevista antidooteista löytyy sairaala-apteekin extranetsivuilta ja sairaalan 

Intranetistä kohdasta Hoito  Nopea apu sekä Terveysportista kohdasta Antidoottirekisteri, 

joka on Myrkytystietokeskuksen ylläpitämä, koko maan kattava sairaaloiden antidoottien 

sijainti- ja varastotiedot kokoava rekisteri. Tyypillinen lääkehoidon vaaratilanne on väärän 

lääkeannoksen antaminen väärälle potilaalle. Ensisijainen toimintatapa on näissä tapauksissa 

ottaa yhteyttä lääkäriin. Lääkärin tehtävänä on arvioida tapahtumaan liittyvät riskit ja antaa 

hoito-ohjeet potilaan voinnin seurantaan ja mahdolliseen hoitoon.  

Myrkytystietokeskukseen (puh 09 471 977 tai 0800 147 111) voi myös ottaa yhteyttä 

tarvittaessa ja toimia heidän antamiensa ohjeiden mukaan: 

• Jos potilaalla on voimakkaat oireet, hälytä lääkäri paikalle ja kutsu MET- ryhmä. 

• Varmista hengityksen ja verenkierron riittävyys ja ryhdy tarvittaessa elvyttämään. 

• Selvitä, mistä lääkeaineesta on kyse ja mikä on ollut annos. 

• Myrkytystietokeskuksesta voit tarvittaessa saada apua riskinarviointiin. 

• Estä myrkyllisen aineen imeytyminen (lääkehiili). 

Ohje lääkkeen yliannostukseen löytyy yleensä myös lääkevalmisteen yhteenvedosta. 

Joidenkin lääkkeiden kohdalla voidaan käyttää myös antidoottia lääkärin ohjeen mukaisesti. 

Potilaalle kerrotaan aina lääkehoidossa tapahtuneista merkittävistä poikkeamista ja 

mahdollisesti aiheutuneista tai aiheutuvista haittavaikutuksista.  

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/SitePages/Home.aspx
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13.2  Potilaan oikeudet ilmoittaa lääkehoidon vaaratapahtumista 

Potilaan hoitoon liittyvät ongelmatilanteet tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan suoraan 

potilaan ja hoitavan yksikön kesken. On kuitenkin suositeltavaa, että potilaalla on 

mahdollisuus antaa palautetta tai kertoa anonyymisti lääkehoitoonsa liittyvistä 

vaaratilanteista organisaatiolle tai hoidosta vastanneelle yksikölle 

vaaratapahtumaraportointijärjestelmän (HaiPron) avulla. Vaasan keskussairaalassa potilas 

voi itse tehdä vaaratapahtumailmoituksen joko paperilomakkeella tai www-sivujen kautta 

sähköisellä lomakkeella. Jokainen potilaan jättämä ilmoitus käsitellään siinä yksikössä, jossa 

haitta on sattunut. Potilaalle annetaan myös vastine hänen tekemäänsä ilmoitukseen, jos hän 

on jättänyt yhteystietonsa ilmoitukseen. 

Linkki vaaratapahtumien raportointikanaviin 

Potilas tai omainen voi myös halutessaan tehdä kirjallisen (tai erityisestä syystä suullisen) 

muistutuksen hoidosta vastaavan yksikön johtajalle. Johtajan on selvitettävä muistutuksessa 

kerrottu asia ja annettava muistutuksen tekijälle vastine kohtuullisessa ajassa. Vastineessa 

tulee olla selvitettynä tapahtunut asia. Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaalle 

on aiheutunut tapahtuneesta potilasvahinko, on potilasta neuvottava, miten asia tulee viedä 

eteenpäin. 

Mikäli potilas tai hänen omaisensa ei ole tyytyväinen saamaansa muistutuksen vastineeseen, 

voi hän tehdä kantelun. Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti 

tai kantelulomakkeella. Valvira käsittelee vakavia vaaratapahtumia, kuten hoitovirheestä 

sattuneita vaikeita vammautumisia ja kuolemia. Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun 

hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. 

Suomessa sattuneista lääkehoitoon liittyvistä henkilövahinkoon johtaneista 

haittatapahtumista potilas voi itse tehdä korvauspyynnön 

Potilasvahinkovakuutuskeskukseen. Myös lääkkeen tai rokotuksen aiheuttamista haitoista voi 

hakea korvausta. Potilasasiamies neuvoo potilasta tarvittaessa tarkemmin potilaan 

oikeuksista, ja avustaa asioiden hoidossa ja ongelmien selvittelyssä. 

http://intra1.vsvd.local/hoito/potilasturvallisuus/haipro/
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13.3 Lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien raportointi Vaasan 

keskussairaalassa 

Lääkehoitoon liittyvät vaara- ja haittatapahtumat ilmoitetaan HaiPro-järjestelmään. 

Yksiköissä tulee kannustaa henkilökuntaa vaaratapahtumailmoituksen tekoon, myös läheltä 

piti -tilanteissa. Läheltä piti -ilmoitusten kautta voidaan saada arvokasta tietoa tilanteista, 

joissa turvallinen lääkehoito on saattanut vaarantua. Vaaratilanneilmoitusten kautta voidaan 

tunnistaa haittatapahtuman syntymekanismi, ja toisaalta voidaan myös löytää niitä asioita, 

jotka estivät vakavamman haitan synnyn. 

Vakavat vaaratapahtumat tulee ilmoittaa esimiehelle (JYL ohje) tai potilasturvallisuuden 

vastuuhenkilölle. Vakavat vaaratapahtumat selvitetään tarvittaessa syvällisemmin, jotta 

tapahtumien syntyyn vaikuttavat tekijät (ns. juurisyyt) tunnistettaisiin. Vaaratapahtumien 

selvittelyssä on tarkoituksena miettiä keinoja, joilla vastaavatilanne olisi vastaisuudessa 

estettävissä ketään syyllistämättä 

13.4 Lääke- ja lääkitysturvallisuusraportointi organisaation ulkopuolelle 

13.4.1 Hoitoilmoitusrekisteri, Hilmo 

THL:n Hoitoilmoitus- eli Hilmo-rekisteriä käytetään muun muassa hoidon haittavaikutusten 

tilastointiin. Hilmoon pitää ilmoittaa diagnosoitavissa oleva haittavaikutus Suomessa 

käytössä olevan ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti. Hilmon tietoja voidaan käyttää hoidon 

laadun seurannassa ja kehittämisessä. 

Hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan hoitoon tai toimenpiteeseen liittyvää seuraamusta, 

joka aiheuttaa normaaliin hoitoon verrattuna potilaalle haittaa, hoidon keston pidentymistä 

tai lisääntyneitä kustannuksia. Käytännössä Hilmo-ilmoitus muodostetaan hoidon yhteydessä 

potilaskertomukseen kirjatuista diagnoosikoodeista. Siksi on tärkeää, että potilasta 

haittatapahtuman yhteydessä hoitava lääkäri kirjaa myös haittavaikutusta koskevat koodit. 

Lääkkeisiin liittyvät, hoidon yhteydessä ilmaantuneet haittavaikutukset kirjataan ICD-10-

luokituksen koodeilla T88.7, Y57-Y59, Y63-67 tai Y88. Hoidon myöhäisvaikutukset kirjataan 

koodeilla Y88.0 tai Y 88.3. Diagnoosikoodit ja Y-koodit eivät ole vaihtoehtoisia, vaan Y-

koodilla täydennetään ulkoinen syy varsinaisen hoidon haittavaikutusta kuvaavien 

diagnoosikoodien ilmaisemalle sairauden oireelle tai lääketieteelliselle syylle. 

http://intra1.vsvd.local/hoito/potilasturvallisuus/vakava-vaaratapahtuma/
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/ohjeet-tietojen-toimittamiseen/hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo
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13.4.2 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen 

Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista ja muuta kuin aiottua 

vaikutusta. Kun potilaalla ilmenee uusi yllättävä oire, tulee lääkitys yhtenä oireen 

mahdollisena syynä ottaa huomioon, erityisesti jos lääkitykseen on tehty muutoksia. Osa 

lääkkeen haitallisista vaikutuksista saattaa tulla ilmi vasta useita vuosia lääkkeen markkinoille 

tulon jälkeen, kun lääke tulee laajaan käyttöön erilaisilla potilasryhmillä. Tämän vuoksi 

lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen oikeutettujen henkilöiden tekemät 

haittavaikutusilmoitukset ovat tärkeä osa lääkkeiden käytön turvallisuuden arviointia. 

Turvallisuusarvioinnin perusteella voidaan tarvittaessa muuttaa lääkkeen 

valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta tai rajoittaa lääkkeen käyttöä, jotta lääkkeestä 

saatavat hyödyt pysyvät mahdollisia riskejä suurempina. 

Todetusta tai epäillystä haittavaikutuksesta tehdään ilmoitus Fimeaan, joka vastaa kansallisen 

haittavaikutusrekisterin ylläpitämisestä ja tiedon välittämisestä osaksi kansainvälisiä 

haittavaikutusrekistereitä. Ilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita aiemmin 

tunnistamattomia harvinaisia haittavaikutuksia. Siksi toivotaan ilmoitettavan erityisesti 

haittavaikutuksista, joita ei ole mainittu lääkevalmisteen pakkausselosteessa.  

Fimealle tulee ilmoittaa erityisesti vakavat ja/tai odottamattomat sekä kaikki uusien 

lääkkeiden haittavaikutukset, erityisesti seuraavissa tapauksissa: 

• lääkkeen käytön epäillään tai todetaan aiheuttaneen vakavan haittavaikutuksen 

(kuolemaan johtaneet, henkeä uhanneet, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon 

pitkittymiseen johtaneet, pysyvään tai merkittävään toimintaesteisyyteen tai -

kyvyttömyyteen johtaneet haittavaikutukset sekä synnynnäiset 

anomaliat/epämuodostumat) 

• lääkkeen käytön epäillään tai todetaan aiheuttaneen haitallisen yhteisvaikutuksen 

toisen lääkkeen kanssa 

• haittavaikutus on odottamaton (poikkeaa laadultaan tai voimakkuudeltaan lääkkeen 

valmisteyhteenvedossa mainituista) 

• haittavaikutus on uuden lääkkeen aiheuttama tai sen aiheuttamaksi epäilty 

• haittavaikutuksen esiintymistiheys näyttää ilmoittajan mielestä lisääntyvän 

• haittavaikutus liittyy lääkitysvirheeseen (esimerkiksi haitta, joka aiheutuu lääkkeen 

väärästä antoreitistä tai antamisesta väärälle potilaalle) 

• haittavaikutus liittyy lääkkeen yliannostukseen 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf
https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
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• haittavaikutus liittyy myyntiluvasta poikkeavaan käyttöön, mukaan lukien 

väärinkäyttö ja työperäinen altistus 

Lääkevalvontaviranomaiset seuraavat erityisen tarkasti lääkkeitä, joista on saatavilla 

vähemmän tietoa kuin muista lääkkeistä esimerkiksi sen vuoksi että ne ovat uusia tai niiden 

pitkäaikaisesta käytöstä on rajallisesti tietoa. Lisäseurannan alaiset lääkkeet voi tunnistaa 

pakkausselosteessa ja valmisteyhteenvedossa olevasta tasasivuisesta mustasta kärkikolmiosta 

(Kuva 16. Kärkikolmiolla varustetuista lääkkeistä tulee tehdä haittavaikutusilmoitus). 

Lisäseurannassa olevien valmisteiden luettelo päivitetään kuukausittain Euroopan 

lääkeviraston EMAn verkkosivuille.  

Kaikista mustalla kärkikolmiolla pakkausselosteessa merkittyjen lääkkeiden aiheuttamista ja 

epäillyistä haitoista kehotetaan tekemään haittavaikutusilmoitus, jotta uusia tietoja voitaisiin 

analysoida tehokkaasti.  

 

 

Kuva 16. Kärkikolmiolla varustetuista lääkkeistä tulee tehdä haittavaikutusilmoitus 

Lääkkeiden käyttäjät voivat myös itse tehdä ilmoituksen haittavaikutusrekisteriin, mutta 

haittavaikutusepäilystä tulee aina keskustella hoitavan tahon kanssa. Ilmoituksen lääkkeen 

haittavaikutuksesta voi tehdä sähköisesti tai Fimean lomakkeella. Ohjeet haittavaikutusten 

ilmoittamisesta löytyvät Fimean sivuilta: 

http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksist

a_ilmoittaminen. 

Sähköisen haittavaikutusilmoituksen tekemiseen tarvitaan FiMnet-käyttäjätunnus ja 

salasana. Sähköinen haittavaikutusilmoituslomake löytyy myös Terveysportin 

lääketietokannasta.  

13.4.3 Rokotteen aiheuttamiksi epäiltyjen tai todettujen haittavaikutusten 

ilmoittaminen 

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee ilmoittaa kaikista tietoonsa tulleista rokotteiden 

todetuista tai epäillyistä haittavaikutuksista Fimeaan. Ajantasaiset ohjeet 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicines-under-additional-monitoring/list-medicines-under-additional-monitoring
http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti
http://www.terveysportti.fi/terveysportti/dlr_laake.koti
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https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksist

a_ilmoittaminen. Ilmoituksen perusteena ovat samat kriteerit kuin lääkkeiden 

haittavaikutuksissakin (ks. kohta yllä) ja rokotteiden osalta lisäksi, jos herää epäilys 

eräkohtaisesta ongelmasta tai kyseessä on uusi tai laajennettu kohderyhmä, jolle rokotetta 

käytetään. 

13.4.4  Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien vaaratapahtumien ilmoittaminen 

Terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta on aina tehtävä 

vaaratilanneilmoitus Fimealle. Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka vaaransi tai oli 

lähellä vaarantaa potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyden. Vaaratilanteesta on 

ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. 

Fimean ilmoituksen voi tehdä samalla kun tekee HaiPro-ilmoituksen. Linkki Fimean sivuille 

löytyy vaaratapahtumailmoituksesta. Kun vaaratilanneilmoitus tehdään suoraan HaiPron 

kautta, jää vaaratapahtumista samalla tieto vaaratapahtumailmoitusjärjestelmään. 

Ammattimaisen käyttäjän on lain mukaan ilmoitettava terveydenhuollon laitteen ja 

tarvikkeen aiheuttamasta vaaratilanteesta, joka johtuu laitteen tai tarvikkeen 

ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä, riittämättömästä merkinnästä, 

riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös 

silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epäselvä. Tapahtumasta on 

ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla on ensisijainen 

vastuu siitä, että tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia. 

Ammattimaisen käyttäjän velvollisuus on lisäksi huolehtia laitteiden toimintakunnosta, 

käyttöohjeiden saatavuudesta, käyttökoulutuksesta ja tuotteiden jäljitettävyydestä. Laitteeksi 

luokiteltu valmiste (CE-merkintä) voi joissain tapauksissa käyttäjän näkökulmasta muistuttaa 

myyntiluvallista lääkevalmistetta. Luokitus lääkkeeksi tai laitteeksi tapahtuu valmistajan 

määrittämän käyttötarkoituksen perusteella. 

Vaasan keskussairaalassa hoitohenkilökunnan laiteosaaminen varmistetaan laitepassilla, joka 

on yksikkökohtaisesti määritelty laitteiden käyttöön liittyvä työkalu osaamisen 

varmistamiseen. Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa organisaation 

sairaalainsinööri. 

https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutuksista_ilmoittaminen
https://www2.awanic.fi/haipro/21/Default.asp?
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/fimealle-tehtavat-ilmoitukset/ilmoitus-vaaratilanteesta
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13.4.5 Lääkkeiden tuotevirheiden ilmoittaminen 

Lääkkeeseen liittyvästä tuotevirheestä puhutaan silloin, kun lääkkeen valmistuksessa on 

tapahtunut virhe, jonka takia lääke ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja voi sen takia 

olla käyttäjälle haitallinen (esim. mikrobiologinen epäpuhtaus). Tuotevirheitä voi olla niin 

lääketehtaassa kuin apteekissa valmistetuissa lääkkeissä.  

Mikäli tuotevirheilmoitus tulee lääketehtaalta, tiedottaa sairaala-apteekki (VKS) tai 

lääkekeskus (Pietarsaari) toimintayksiköitä tilanteesta riippuen joko puhelimitse tai 

apteekkitiedotteella. Puhelimitse ilmoitetut takaisinvedot vahvistetaan myöhemmin vielä 

kirjallisesti. Toimintayksikköjen tulee tuotevirheilmoituksen vastaanottaessaan tarkistaa, 

onko yksikössä kyseistä lääkevalmistetta tai valmiste-erää. Mikäli kyseistä valmistetta löytyy 

ja kyseessä on tuotteen takaisinveto, se poistetaan välittömästi käytöstä ja palautetaan viestin 

kera sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. 

Mikäli havainto lääkevalmisteen mahdollisesta tuotevirheestä tehdään toimintayksikössä, 

poistetaan virheelliseksi epäilty valmiste käytöstä ja otetaan mahdollisimman pian yhteyttä 

sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Suositeltavaa on täyttää sairaala-apteekin 

extranetsivuilta löytyvä tuotevirhelomake ja siitä erityisesti kohdat jotka koskevat tuotteen 

erä- ja kestoaikatietoja sekä toimintayksikön yhteyshenkilön yhteystiedot. Virheelliseksi 

epäilty tuote lähetetään pakkauksineen (sekä sisä- että ulkopakkaus niiltä osin kuin se on 

mahdollista) yhdessä tuotevirhelomakkeen kanssa sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. 

Sairaala-apteekki tai lääkekeskus vastaa tuotevirheen käsittelystä sekä antaa riskinarviointiin 

perustuen ohjeet tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Virheelliseksi epäilty valmiste lähetetään 

pääsääntöisesti lääketehtaalle jatkotutkimuksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että verta tai sen 

osia sisältävien tuotteiden eränumero kirjataan oikeaan paikkaan antokirjaukseen (ks Kuva 9. 

Eräseurattavien tuotteiden antokirjaus Esko Lääkehoitosovelluksessa ja Kuva 10. Eräseurattavien 

tuotteiden antokirjaus HOITU-sovelluksessa kappaleessa 6.7.1.2 Verensiirron ja eräseurattavien 

tuotteiden kirjaaminen). Mahdollinen tuotevirheellinen erä on helpommin löydettävissä 

tietoteknisin keinoin.  

  

https://extranet.mednet.fi/pohjanmaa/VSHP/fi/apteekki/SitePages/Home.aspx
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14 Lääkehoidon riskienhallinta  

Riskien hallinta on keskeinen osa systemaattista potilasturvallisuuden kehittämistä. Vaasan 

keskussairaalan laatuohjelma SHQS:n yksikkökriteeristössä on kirjattuna, että 

riskikartoituksia tulee tehdä ja tulokset käsitellä sekä riskien merkitys tulee arvioida. Vaasan 

keskussairaalan suunnitelma riskienhallinnan toteuttamisesta on kuvattu Laadunhallinnan ja 

potilasturvallisuuden täytäntöönpanosuunnitelmassa. 

14.1  Lääkehoitoon liittyvien vaara- ja haittatapahtumien riskinarviointi 

ja säännöllinen seuranta 

Lääkehoidon vaara- ja haittatapahtumista kertyy tietoa organisaatioon sisäisten 

raportointikanavien tai ulkoisten toimijoiden kautta esimerkiksi potilaspalautteina, 

muistutuksina ja/tai kanteluina. Tietoon tulleita lääkehoidon vaaratapahtumia tulisi 

tarkastella laajemmin kuin yksittäisinä tapahtumina riskien tunnistamiseksi. Lääkehoidon 

vaara- ja haittatapahtumien tarkastelun tavoitteena on tunnistaa lääkehoidon toteuttamiseen 

liittyviä riskejä ja määritellä vaadittavia toimenpiteitä riskienhallintaan. Säännöllinen 

seuranta on sekä reaktiivista että ennakoivaa riskien hallintaa.  

Yksittäisen vaaratapahtuman riskianalyysin tavoitteena on arvioida tapahtumaan liittynyt 

riski jatkotoimenpiteitä varten. Yksittäiseen lääkehoidon vaaratapahtumaan liittyvän riskin 

suuruus arvioidaan osana vaaratapahtumailmoituksen käsittelyä. Riskin suuruus 

määritellään tapahtuman seurausten, todennäköisyyden ja suojausten perusteella. 

Tapahtumalle annettu riskikerroin määritellään HaiPro-järjestelmään käsittelystä vastaavan 

henkilön tai ryhmän toimesta. Riskien hallintaan liittyvät suositukset määritellään HaiPro-

järjestelmään tai erilliseen tapahtumasta laadittavaan tutkintaraporttiin. Riskin 

todennäköisyyden arvioinnissa huomioidaan olemassa olevat riskin hallintaan liittyvät 

käytännöt ja turvallisuuden hallintakeinot. Seurausten arvioinnissa tarkastellaan tapahtuman 

tyypillisiä seurauksia. 

Lääkehoidon vaaratapahtumailmoituksiin perustuen seurataan tyypillisiä tapahtumatyyppejä 

ja trendejä, tarkastellaan mitkä tekijät ovat myötävaikuttaneet tapahtumiin ja mihin 

seurauksiin tapahtumat ovat johtaneet. Tapahtumajoukon esiin tuomiin tietoihin perustuen 

arvioidaan toimintaan vaikuttavia uhkatekijöitä sekä tyypillisiä vaaranaiheuttajia. 

Tarkastelun perusteella voidaan kirjata riskejä, jotka koskevat laaja-alaisesti koko 

organisaatiota. 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/potilasturvallisuus/laadunhallinnan-ja-potilasturvallisuuden-taytantoonpanon-suunnitelma.pdf
https://www.vaasankeskussairaala.fi/globalassets/hallinnon-tiedostot/potilasturvallisuus/laadunhallinnan-ja-potilasturvallisuuden-taytantoonpanon-suunnitelma.pdf
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14.2  Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen suorittamat osastokäynnit 

Voimassa olevan viranomaismääräyksen mukaan sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen on 

vuosittaisilla osastokäynneillä varmistuttava siitä, että osastoilla ja muissa toimintayksiköissä 

noudatetaan lääketurvallisuutta ja lääkehuollon asianmukaisuutta edistäviä toiminta- ja 

työtapoja. Osastokäynnillä varmistutaan siitä, että toimintayksikön lääkehuolto on järjestetty 

lääkelainsäädännön mukaisesti. Lisäksi osastokäynneillä edesautetaan STM:n Turvallinen 

lääkehoito -oppaan perusperiaatteiden käytäntöön soveltamista sekä edistetään lääkitys- ja 

potilasturvallisuutta. Osastokäynneillä nämä tavoitteet saavutetaan ennakko-ohjeistuksilla 

sekä annettujen ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen toteutumisen varmistamisella. 

Osastojen ja toimintayksiköiden lääkekaapit tarkastaa voimassa olevan viranomaisohjeen 

mukaisesti tehtävään perehdytetty laillistettu proviisori tai laillistettu farmaseutti. 

Osastokäynti tehdään yhdessä osastonhoitajan tai lääkekaapista vastaavan hoitajan kanssa. 

Osastokäynnistä laaditaan sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen toimesta pöytäkirja, jonka 

kopiota säilytetään osastolla tai muussa toimintayksikössä. Pöytäkirjan alkuperäiskappale 

arkistoidaan apteekissa. Lisäksi tarkastuksissa havaittujen puutteiden 

korjaamistoimenpiteitä tulee valvoa ja nämä toimenpiteet tulee dokumentoida. 

Tarkastukset suoritetaan vuoden välein sekä aina, jos yksikössä herää epäilyksiä lääkkeiden 

väärinkäytöstä, jos lääkehävikki on poikkeuksellisen suurta tai mikäli lääkkeiden käytön 

asianmukaisuus sitä muuten vaatii, riippumatta edellisen osastokäynnin ajankohdasta. 

Poikkeustapauksissa ja erityisistä syistä voidaan tarkastusväliä pidentää kahdesta viiteen 

vuoteen. Näitä syitä ovat toimitusten pieni määrä tai se että yksikkö ei varastoi lääkkeiksi 

rekisteröityjä valmisteita tai yksikön lääkehuollon toimivuuden ongelmattomuus. Kuitenkin 

yksiköt, joissa käytetään huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä, tulee tarkistaa vuosittain 

huolimatta toimitusrivien lukumäärästä tai lääkehuoltotoiminnan ongelmattomuudesta. 

14.3 Yleisimmät tunnistetut lääkehoidon riskitilanteet Vaasan 

keskussairaalassa 

Vaaratapahtumailmoituksista on tunnistettavissa vaaratilanteita, jotka usein toistuvat 

lääkehoitoa toteutettaessa. Yksiköiden tuleekin aktiivisesti tunnistaa ja havainnoida oman 

toimintansa riskejä, ja miettiä keinoja riskien pienentämiseksi. Yksiköiden omissa 

lääkehoitosuunnitelmissa tulee olla selkeästi tunnistettuina yksikkökohtaiset lääkehoidon 

riskitilanteet ja kuvattuna ne toimenpiteet, miten riskiä saadaan pienennettyä tai poistettua.  
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Taulukko 5 Yleisimmät lääkehoidon riskit liittyvät seuraaviin asioihin: 

Kuvattu tapahtuma Seuraus potilaalle tai 
toimintayksikköön 

Toimenpiteet riskin 
vähentämiseksi 

Potilaan puutteellinen 
tunnistaminen 
 

Potilas saa väärät lääkkeet Kaikilla potilailla kädessä 
ranneke, potilaalta 
kysytään nimi lääkettä 
vietäessä 

Lääkemääräyksiä ei 
kirjata Eskon 
lääkehoitolehdelle 

Potilas jää ilman määrättyä 
lääkettä 

Yksikössä määritellään 
selkeät periaatteet, kuka 
lääkemääräykset kirjaa 
Esko lääkelehdelle 

Lääkemääräys Esko 
lääkehoitolehdellä 
puutteellinen (esim. 
antoaika tai antoreitti 
puuttuu tai on väärä, 
kuurin kestoaikaa ei ole 
merkitty)  

Potilas jää ilman määrättyä 
lääkettä tai saa väärän 
annoksen tai annoksen 
väärään aikaan 

Lääkemääräystä 
tehtäessä jokainen 
määräyksen kohta on 
täytettävä tarkasti 

Lääkkeiden 
kaksoistarkastus ei 
toteudu ohjeiden 
mukaisesti 

Potilas 
- saa väärän lääkkeen, 
lääkemuodon tai 
vahvuuden 
- saa ylimääräisen lääkkeen 
tai jää kokonaan ilman 
lääkettä 

Työvuorojärjestelyt 
tehtävä siten, että 
kaksoistarkastukset 
voidaan toteuttaa 

Potilaan lääkelistaa ei 
ole käyty tulovaiheessa 
läpi potilaan tai omaisen 
kanssa  

Potilas saa lääkkeet 
virheellisesti 

Potilaan kotilääkkeet 
tulee tarkastaa ja kirjata 
aina potilaan tullessa 
hoitoon ja siirtyessä 
yksiköstä toiseen.  

Jakotilanteessa 
tulostettu/avattu 
lääkelista puutteellinen 
(lääkemuotoa ei valittu 
oikein tai lainkaan 
(esim. silmätipat, 
inhaloitavat lääkkeet)) 

Potilas jää ilman lääkettä Lääkelistaa avattaessa on 
muistettava valita kaikki 
jaettavat lääkemuodot 
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15 Lait asetukset ja viranomaisohjeet 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä  564/1994  

Erityisluvan hakeminen 

Fimea määräys 6/2011 Apteekkien lääkevalmistus 

Fimean määräys 2/2012 Kliiniset lääketutkimukset 

Fimean määräys 2/2016 Lääkkeiden toimittaminen 

Fimean määräys 6/2012 Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminta 

Haittavaik utusilmoitus 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista17.8.1992/785 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159  

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007  

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559  

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010  

Lääkelaki 10.4.1987/395  

Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien vaaratapahtumien ilmoittaminen 

Mielenterveyslaki 

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma - Loppuraportti 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 2.12.2010/1088  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009  

http://finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20564%2F1994
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940564?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20564%2F1994
https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvan_hakeminen
https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/20675_FINAL_Apteekkien_laakevalmistus_maarays_SUOMI_2011-12-16.pdf
https://www.fimea.fi/documents/160140/744738/22302_Maarays_2-2012_kliiniset_laaketutkimukset.pdf
http://www.fimea.fi/documents/160140/764653/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys.pdf/9332fa84-d115-41e2-b357-19eb28191312
https://www.fimea.fi/documents/160140/764653/22690_Maarays_6_2012.pdf
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070159?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070061?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070061?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940559?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=629%2F2010
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100629?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=629%2F2010
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20s%C3%A4hk%C3%B6isest%C3%A4%20l%C3%A4%C3%A4kem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksest%C3%A4%2061%2F2007
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/fimealle-tehtavat-ilmoitukset/ilmoitus-vaaratilanteesta
https://www.fimea.fi/laakinnalliset_laitteet/fimealle-tehtavat-ilmoitukset/ilmoitus-vaaratilanteesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1990/19901116
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160659
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101088?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101088?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=298%2F2009
http://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=298%2F2009
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Tartuntatautilaki 21.12.2016/1227 

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326  

THL:n Rokottaminen -sivusto 

Turvallinen lääkehoito-opas 

  

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tartuntatautilaki%20583%2F1986
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Tartuntatautilaki%20583%2F1986
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rajat%2A%20AND%20l%C3%A4%C3%A4kkeenm%C3%A4%C3%A4r%2A
https://thl.fi/fi/web/rokottaminen
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1


128 

 

16 Käsitteet ja määritelmät 

Ensihoito 

Kiireellisen hoidon antaminen äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle ja 

tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. 

Erityislupa 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hakemuksesta myöntämä potilas- tai 

potilasryhmäkohtainen lupa luovuttaa kulutukseen lääkevalmiste, jolla ei ole voimassa olevaa 

myyntilupaa (Fimea 5/2011). 

Haittatapahtuma 

Vaaratapahtuma, joka aiheuttaa haittaa potilaalle (Stakes ja Rohto 2007). 

Haittavaikutus 

Lääkkeen aiheuttama haitallinen tai muu kuin aiottu vaikutus (Fimea 4/2013). 

Ilmoituksenvarainen toiminta 

Yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista 

sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista 

tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on 

ilmoitettava aluehallintovirastolle tiedot rekisterinpitoa varten. 

Injektio 

Ihon alle, ihon sisään ja lihakseen annettava pistos ja niiden antamiseen edellytettävän 

pistotekniikan ja toimenpiteiden (annostelun, aseptiikan) hallinta. 

Kanta-arkisto 

Lakisääteinen sähköinen, kansallinen terveysarkisto, joka sisältää tiedot sähköisistä 

lääkemääräyksistä, potilastiedot sekä tiedonhallintaosion (suostumukset ym. potilaan 

ilmaisemat tiedot). Kanta-arkistoon kuuluu Omakanta eli potilaan oma sähköinen liittymä, 

jonka kautta hän voi tarkastella sähköisiä lääkemääräyksiään sekä potilastiedon arkistoon 

tallennettuja potilastietojaan. 

Korvaushoito 

Opioidiriippuvaisen hoito, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä 

lääkevalmisteita ja jossa tavoitteena on joko kuntouttaminen ja päihteettömyys tai haittojen 

vähentäminen ja potilaan elämänlaadun parantaminen. 

Kotihoito 

Kokonaisuus, joka muodostuu sosiaalihuoltolain 20 §:n mukaisesta kotipalvelusta ja 

terveydenhuoltolain (1362/2010) 25 §:än sisältyvistä kotisairaanhoidon tehtävistä. 

Kotilääkitys 

Lääkehoito toteutetaan potilaan kotona. Kotilääkityksen mukaisesta lääkehoidon 
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toteutuksesta vastaa potilas itse ja se toteutetaan joko potilaan apteekista ostamilla 

(reseptillä tai ilman) lääkevalmisteilla tai lääkevalmisteilla, jotka ovat luovutettu hänelle 

sairaalasta (esim. tartuntatautien lääkehoito).Laskimoon annettava lääkehoito 

Lääkehoito, jossa lääkeaine annostellaan laskimon kautta tai laskimon sisään 

(intravenoosinen antotapa). 

Lastensuojelun sijaishuolto 

Huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden väliaikaismääräyksen nojalla 

sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestäminen kodin ulkopuolella 

(stm.fi/lastensuojelu). 

Luonnollista tietä annettava lääkehoito 

Lääkehoito, jossa lääkkeitä voidaan antaa ilman erityisiä toimenpiteitä luonnollista 

antoreittiä pitkin: suun kautta, peräsuoleen jne. Lääke voidaan antaa tabletteina, kapseleina, 

tippoina (silmä- ja korvatipat), voiteina, laastareina, peräpuikkoina, inhalaationa, 

nenäsumutteena jne. 

Lääke 

Valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää 

tai ehkäistä sairautta tai sen oiretta ihmisessä; lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen 

terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, 

korjaamiseksi tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai aine. 

(Lääkelaki 395/1987, STM:n asetus lääkkeiden määräämisestä 1088/2010.)Lääke, joka 

voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä (asetus1088/2010).  

Lääkehoidon arviointi 

Lääkärin, tarvittaessa muun terveydenhuollon ammattihenkilön avustamana tekemä 

potilaan lääkehoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana potilaan 

tutkimusta ja hoidon suunnittelua. (Huom. Muu terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla 

kliininen farmakologi, erityiskoulutettu proviisori tai farmaseutti tai muu erityiskoulutettu 

terveydenhuollon ammattihenkilö. Arviointi sisältää lääkärin arvioimat tai vahvistamat 

lääkehoitoon tarvittavat korjaustoimet tai lääkärin vahvistuksen siitä, ettei korjaustoimia 

tarvita. Se sisältää tarvittaessa myös suunnitelman lääkitysmuutosten seurannaksi.) 

(Mäkelä-Bengs ym. 2015.) 

Lääkehoidon kokonaisarviointi  

Kokonaisarviointi, johon kuuluu paitsi lääkehoidon arviointi myös lääkehoidon 

toteuttamisen ja hoitoon sitouttamisen arviointi potilaan kotona. Sen tekevät kliiniset 

asiantuntijat tai moniammatillinen ryhmä hoitavan lääkärin päätöksellä. (Huom. Kliinisiin 

asiantuntijoihin tai moniammatilliseen ryhmään voi kuulua lääkäri, kliininen farmakologi, 

erityiskoulutettu farmaseutti tai proviisori tai muu erityiskoulutettu terveydenhuollon 

ammattihenkilö. Lääkehoidon arvioinnin ja potilaan kotona tehtävän arvioinnin lisäksi 

kartoitetaan lääkehoidon sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset. Arviointi sisältää lääkärin 

vahvistamat lääkehoitoon tarvittavat korjaustoimet tai lääkärin vahvistuksen siitä, ettei 

korjaustoimia tarvita. Se sisältää myös suunnitelman lääkitysmuutosten seurannaksi.) 

(Mäkelä-Bengs ym. 2015.) 
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Lääkehoidon koulutuksen saanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö 

Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka peruskoulutukseen sisältyy lääkehoidon 

koulutusta. 

Lääkehoidon koulutuksen saanut sosiaalihuollon ammatillinen henkilö 

Sosiaalialan, sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tutkinnon suorittanut henkilö, jonka 

peruskoulutukseen sisältyy lääkehoidon koulutusta. 

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilö 

Lääkehoidon toteuttamiseen osallistuva henkilö, joka ei ole lääkehoidon koulutuksen saanut 

terveydenhuollon ammattihenkilö eikä lääkehoidon koulutuksen saanut sosiaalihuollon 

ammattihenkilö. 

Lääkehoitosuunnitelma 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä laadittu työväline turvallisen lääkehoidon 

toteuttamiseen 

Lääkehuolto 

Kokonaisuus, jolla varmistetaan, että saatavilla on tehokkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia 

lääkkeitä (STM 2011). Lääkehuoltoon kuuluu lääkkeiden hankinta,käyttökuntoon 

saattaminen, valmistus, varastointi ja toimittaminen sekä lääkeinformaation antaminen 

lääkkeitä käyttäville sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille, esimerkiksi osastoille tai 

poliklinikoille tai potilaille. Lääkehuollon toimintayksiköitä ovat apteekit, sairaala-apteekit, 

lääkekeskukset, lääketehtaat ja tukkukaupat. 

Lääkemerkintä 

Terveydenhuollon ammattihenkilön potilaskertomukseen tekemä merkintä potilaan 

lääkityksestä, lääkehoidosta tai niissä tapahtuneista muutoksista (Mäkelä- Bengs ym. 2015). 

Lääkemääräys (Resepti) 

Terveydenhuollon ammattihenkilön antama määräys, jonka perusteella apteekki tai sairaala-

apteekki voi toimittaa lääkkeen potilaalle (Mäkelä-Bengs ym. 2015).  

Lääketurvallisuus 

Pääasiassa lääkkeeseen valmisteena liittyvä turvallisuus: lääkkeen farmakologisten 

ominaisuuksien ja vaikutusten tunteminen ja arvioiminen, lääkkeen laadukas 

valmistusprosessi, valmisteen merkitseminen ja valmisteeseen liittyvä informaatio. (STM 

2018) 

Lääkevalmiste 

Lääke, joka on valmistettu tai tuotu maahan lääkelain mukaisesti ja tarkoitettu lääkkeenä 

käytettäväksi ja jota myydään tai muutoin luovutetaan myyntipakkauksessa (STM:n asetus 

lääkkeiden määräämisestä 1088/2010). 
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Lääkityksen asianmukaisuuden tarkistus 

Lääkärin tekemä arvio potilaan lääkityksestä suhteessa hänen senhetkiseen terveyden-

tilaansa (Mäkelä-Bengs ym. 2015). 

Lääkityksen tarkistus 

Terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä potilaan lääkityksen tarkistus, jossa katsotaan, 

vastaavatko lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä 

kartoitetaan lääkkeiden mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. (Huom. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö voi olla sairaanhoitaja, proviisori tai farmaseutti. 

Tarkistus ei sisällä lääkehoidon tarpeen, indikaation tai tarkoituksenmukaisuuden arviointia 

eikä lääkitykseen tehtäviä korjaustoimia.) (Mäkelä-Bengs ym. 2015.) osa-alueiden 

määrittämiseen ja hallintaan (Fimean määräys 6/2012). 

Lääkityslista 

Luettelo potilaan hoitoon liittyvistä lääkitystiedoista. Lääkityslista koostetaan 

tiedonhallintapalvelun avulla ja näytetään potilasyhteenvetona terveydenhuollon 

ammattihenkilöille. (Lääkitystietoja koostetaan sekä potilastiedon arkistoon tallennetuista 

kertomusmerkinnöistä että Reseptikeskukseen tallennetuista sähköisistä lääkemääräyksistä 

ja lääkkeen toimitusmerkinnöistä.) (Mäkelä-Bengs ym. 2015.) 

Lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistus 

Potilaan, hänen omaisensa tai sosiaali- tai terveydenhuollon toimijan yhdessä potilaan tai 

hänen omaisensa kanssa tekemä tarkistus, jossa katsotaan, vastaako potilaan käyttämä 

lääkitys hoitoyksikön lääkityslistalla olevia tietoja potilaan hoitojakson alkaessa, sen aikana 

ja päättyessä (Mäkelä-Bengs ym. 2015). 

Lääkityspoikkeama 

Lääkehoitoon liittyvä tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtumaan. Se voi johtua 

tekemisestä, tekemättä jättämisestä tai suojausten pettämisestä. (Stakes ja Rohto 2006.) 

Lääkitysturvallisuus 

Lääkitysturvallisuus tarkoittaa lääkkeiden käytön turvallisuutta, joka kattaa sosiaali- ja 

terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden 

tarkoituksena on varmistaa lääkehoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. 

Lääkitysturvallisuus käsittää toimenpiteitä lääkkeiden käyttöön liittyvien haittatapahtumien 

ehkäisemiseksi, välttämiseksi ja korjaamiseksi. (STM 2018) 

 

Lääkkeenmääräämispoikkeama 

Lääkkeenmääräämispäätöksen tai lääkemääräyksen antamisen tulos, joka voi johtaa 

vaikuttavuuden heikkenemiseen tai haittojen riskin lisääntymiseen. Poikkeama voi koskea 

hoidon aihetta, vasta-aihetta, allergioita, muuta lääkitystä tai muita siihen vaikuttavia asioita, 

annosta, annosmuotoa, määrän ja antoreitin valintaa sekä lääkemääräyksen informaation 

ymmärrettävyyttä. (Stakes ja Rohto 2006.) 
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Näköisnimiset lääkkeet 

Lääkkeet, joiden nimet kuulostavat tai näyttävät samalta (LASA = Look-Alike Sound-Alike). 

Näköisnimiset lääkkeet kuuluvat riskilääkkeisiin. 

Off-label 

Valmisteyhteenvedosta poikkeava käyttö. 

Palveluasuminen 

Asumismuoto asiakkaille, joiden avuntarve ei ole ympärivuorokautista. Palveluasuminen 

perustuu vuokrasuhteeseen, ja palvelut järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Palveluasumiseen luetaan sekä palvelutalot että ryhmäasumiseen perustuvat asumispalvelut. 

Palvelua voidaan järjestää vanhuksille, kehitysvammaisille, muille vammaisille, 

mielenterveysasiakkaille ja päihdeongelmaisille. Palveluasumisessa henkilökunta tai asiakas 

itse hankkii lääkkeet ja asiakas maksaa ne. 

Peruslääkevalikoima 

Asiantuntijoiden määrittämä ja toimintayksikössä vahvistettu lääkehoidon tarpeita vastaava 

lääkevalikoima. Se koostuu yksikössä jatkuvasti käytössä olevista lääkkeistä sekä joistakin 

harvemmin käytettävistä mutta välttämättömistä lääkkeistä. (Fimea 6/2012.) 

PKV-lääke 

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava (PKV) lääkevalmiste 

 joka on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa 

luettelossa PKV-lääkkeistä 

 jonka sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja 

kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä lääkeaineista, joita saa toimittaa 

vain lääkemääräyksellä ja jotka on kyseisessä luettelossa varustettu etuliitteillä Z, ZA, 

P ja PA tai 

 joka on myyntiluvassa määritelty PKV-lääkkeeksi. (Fimea 5/2011.) 

Poikkeama 

Mikä tahansa terveydenhuollon tuotteisiin, toimintatapoihin, toimintajärjestelmiin ja 

toiminta ympäristöön liittyvä suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma, joka voi 

johtaa vaaratapahtumaan. 

Potilas 

Tässä oppaassa lääkehoitoa saavasta henkilöstä käytetään nimitystä potilas. 

Potilaskohtainen annosjakelu 

Palvelu, jossa apteekki tai sairaala-apteekki toimittaa potilaan säännöllisesti käyttämät 

lääkkeet jaeltuna annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin esimerkiksi 1–2 viikon erissä. 

Jakelu voidaan tehdä koneellisesti tai manuaalisesti. (STM 2015.) 

Potilasturvallisuus 

Terveydenhuollossa toimivien yksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toiminnot, joiden 
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tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. 

Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus tarkoittaa sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja 

oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus kattaa 

hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja osan hoidon laatua. 

(Stakes ja Rohto 2006.) 

Pro auctore –lääkenmääräys 

Lääkemääräys, jolla lääkäri, hammaslääkäri, optikko tai suuhygienisti määrää ammattinsa 

harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääkettä (asetus 1088/2010). 

Rakenteinen kirjaaminen 

Rakenteinen kirjaaminen tarkoittaa tiedon kirjaamista ja tallentamista yhteisten, etukäteen 

sovittujen tietorakenteiden avulla ja noudattaen toimialalla yhteisesti sovittuja 

kirjaamiskäytäntöjä. Tietorakenne on tietojenkäsittelyssä esiintyvä termi, joka tarkoittaa 

tapaa tallentaa tietokoneen käsittelemää dataa siten, että datan käyttö olisi mahdollisimman 

tehokasta. (eri lähteitä mukaillen) 

Reseptikeskus 

Tietokanta, joka koostuu lääkkeen määrääjien lähettämistä sähköisistä lääkemääräyksistä ja 

niihin liitetyistä apteekkien toimitustiedoista (laki sähköisestä lääkemääräyksestä 61/2007). 

Reseptilääke 

Lääke, jonka saa apteekista vain lääkemääräyksellä (asetus 1088/2010). 

Riskilääke 

Lääkkeet, joiden annosteluun, käsittelyyn tai säilytykseen liittyy turvallisuuden kannalta 

erityisiä riskejä tai väärinkäytön mahdollisuus. 

Riskitiedot 

Riskitiedot ovat ne tiedot potilaasta, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan 

tai henkilökunnan terveydelle Huom. Tietoja käytetään huomauttamaan potilasta hoitavia 

henkilöitä siitä, että hoitoa täytyy mahdollisesti toteuttaa tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. 

(Mukaillen Koodistopalvelu 2020) 

Sairaalalääkemääräys 

Sairaalalääkemääräyksen perusteella potilaan lääkehoito voidaan toteuttaa sairaalassa. 

Sairaalalääkemääräys pitää sisällään vähintään seuraavat tiedot tai tiedot tulee olla 

saatavana oheistietona: 

 

- Potilaan nimi ja henkilötunnus/syntymäaika  

- Potilaan paino (tarvittaessa, aina lapsilla)  

- Potilaan pituus pinta-alan saamiseksi (tarvittaessa)  

- Lääkevalmisteen kauppanimi tai vaikuttavan lääkeaineen/-aineiden nimi tai apteekissa 

valmistettavan lääkkeen koostumus 

- Lääkemuoto, vahvuus, annostusohje, antotiheys, annostelunopeus i.v. infuusioissa  

- Hoidon kesto, jos tiedossa 
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- Antoreitti  

- Säännöllinen vai tarvittaessa käytettävä  

- Maksimiannostus tarvittaessa käytettävistä lääkkeistä  

- Käyttötarkoitus, jos mahdollista  

- Mahdollinen lääkevaihdon kielto  

- Mahdollinen SIC merkintä  

- Merkintä käytön aloituksesta tarvittaessa  

- Muu lääkkeen käyttöön olennaisesti vaikuttava ohjeistus (esim. annostitraus)  

- Lääkkeen määrääjän tiedot  

- Suullisen tai puhelimessa annetun määräyksen kirjanneen henkilön tiedot 

SIC-merkintä 

Lääkärin lääkemääräykseen tekemä merkintä, joka tarkoittaa, että lääkäri haluaa poiketa 

lääkkeen yleisestä ohjeesta esimerkiksi lääkkeen vahvuuden, määrän tai annostuksen suhteen. 

Merkintä viestii hoitohenkilökunnalle ja farmasisteille, että merkintä on tehty tarkoituksella. 

Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö 

Henkilöt, joilla on sosiaalialan, sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tutkintojen mukaan 

määritelty kelpoisuus keskeisimpiin sosiaalihuollon ammatteihin. 

Sosiaalihuollon toimintayksikkö 

Julkinen tai yksityinen sosiaalihuoltolain mukainen laitos (esim. vanhainkoti, päihdehuollon 

yksikkö, lastenkoti, ensi- ja turvakoti) tai avohuollon yksikkö (työ- ja päivätoimen yksiköt, 

palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen). 

Sosiaalihuollon työyksikkö 

Sosiaalihuollon toimintayksikön yksittäinen työyksikkö. 

Suuren riskin lääke 

Lääke, jonka annosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy lääkehoidon turvallisuuden 

kannalta erityisiä riskejä tai väärinkäyttömahdollisuus (esim. PKV-lääkkeet). 

Sähköinen lääkemääräys 

Lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön tietojenkäsittelylaitteella laatima 

lääkemääräys, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen reseptikeskukseen (laki sähköisestä 

lääkemääräyksestä 61/2007). 

Tehostettu palveluasuminen 

Sosiaalihuoltolain mukainen avohoidon yksikkö. Tehostettua palveluasumista järjestetään 

paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä 

asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla 

ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen asiakkaat kustantavat lääkkeensä itse. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö 

Henkilö, joka on terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain perusteella saanut 

ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai 
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ammatinharjoittamisoikeuden (luvan saanut ammattihenkilö) ja jolla on oikeus käyttää 

valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä 

(nimikesuojattu ammattihenkilö) (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja 

asetus 564/1994). 

Terveydenhuollon laite 

Instrumentti, laitteisto, väline, ohjelmisto, materiaali tai muu yksinään tai yhdistelmänä 

käytettävä laite tai tarvike, jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi ihmisen: 

a) sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen 

b) vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai 

kompensointiin 

c) anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun 

d) hedelmöityksen säätelyyn. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010.) 

Terveydenhuollon toimintayksikkö 

Potilaslain (785/1992) määrittelemä terveydenhuollon toimintayksikkö, kuten 

perusterveydenhuollon toimintayksiköt, erikoissairaanhoidon toimintayksiköt sekä 

yksityisiä terveyspalveluja tuottavat toimintayksiköt. 

Terveydenhuollon työyksikkö 

Terveydenhuollon toimintayksikön yksittäinen työyksikkö. Työyksiköillä tarkoitetaan muun 

muassa kotisairaanhoitoa, ensihoitoa ja sairaankuljetusta sekä esimerkiksi poliklinikoita ja 

osastoja. 

Vaaratapahtuma 

Potilaan turvallisuuden vaarantava tapahtuma, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa 

potilaalle. 

Varsinainen huumausaine 

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloihin I, II ja IV sekä vuoden 1971 

psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloihin I ja II kuuluvia aineita 

sisältävä lääke (asetus 1088/2010). 

Vieroitushoito 

Opioidiriippuvaisen päihteettömyyteen tähtäävä hoito, jossa käytetään apuna buprenorfiinia 

tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita. 

Virhe 

Väärä teko tai toiminta tai oikean teon tai toiminnan tekemättä jättäminen (laiminlyönti), joka 

johtaa epätoivottuun tulokseen tai sen suureen todennäköisyyteen.  

Älylääkekaappi 

Tietokoneohjattu lääkkeiden varastoimiseen ja jakeluun käytetty laitteisto. 
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17 Liitteet 

17.1 Liite 1 Kaasuohjeita joka osastoon: 

 Ota selville osastosi verkostokaasujen sulkuventtiilin paikka (kuva) 

 Kaasupullojen säilytyspaikka on merkittävä hyvin (kuva kilvestä) 

 Pullot säilytetään keskitetysti samassa tai korkeintaan muutamassa pisteessä 

 Pullot säilytetään pystyasennossa: tuettuina, telineissä, pullokärryissä tms. (kuva 

pullotelineestä ja kärrystä)  

 Täydet ja tyhjät pullot on säilytettävä erillään toisistaan (kuva kahdesta karsinasta) 

 Tutustu ohjeeseen hapen turvallisesta käytöstä 

 Yleisiä pullojen käsittelyohjeita: 

o Kaasupulloja siirrellessäsi käytä hyväksi apuvälineitä 

o Kaasupulloja ei saa kolhia, heitellä eikä pudottaa 

o Käytössä oleva pullo on aina kiinnitettävä 

o Älä koskaan käytä pulloihin rasvaa tai öljyä 

o Älä käsittele happipulloja rasvaisilla käsillä 

o Avaa pullon venttiili hitaasti, vain noin puoli kierrosta 

o Sulje kaasupullon venttiili aina käytön jälkeen 

o Avaa ensin pääventtiili ja vasta sitten virtauksen säätö; sulje ensin pääventtiili 

ja vasta sitten virtauksen säätö. 

o Älä jätä  happiviiksiä koskaan sängylle kaasuvirtaus päällä 

Kaikki kuvat, joihin ohjeessa viitataan löytyvät Vaasan keskussairaalan 

kaasuturvallisuusohjeista. 

  

http://intra1.vsvd.local/globalassets/tuki-ja-palvelut--stod-och-tjanst/turvallisuusohjeet/kaasuturvallisuus/kaasuturvallisuusohjeet.pdf
http://intra1.vsvd.local/globalassets/tuki-ja-palvelut--stod-och-tjanst/turvallisuusohjeet/kaasuturvallisuus/kaasuturvallisuusohjeet.pdf


138 

 

17.2 Liite 2 Lääkehoidon ja –huollon perehdytys 

Nimi/Namn 

Tehtävät / Uppgifter 
 

Pvm /Datum Kuittaukset 
 

Yleistä osaston lääkehoidosta 
 

Osaston lääkehoitosuunnitelma 
 

  

Lääkehoitovastaavat, 
osastofarmaseutti 
 

  

Aseptiikka 
 

  

Tarkkaavaisuus lääkkeenkäsittelyssä 
 

  

Potilaan tunnistaminen 
 

  

Lääkityksen ajantasaistaminen 
 

  

Riskitekijä, riskilääkkeet 
 

  

HaiPro 
 

  

 Sairaala-apteekin yhteystiedot, sijainti ja aukioloajat 
 

Apteekin viestintäkanavat 
 

Apteekin Extranet-sivut 
 

  

Apteekkitiedotteet, OSTi tilausohjelma  

 
  

Apteekin osastokäynnit 
 

  

Osastofarmasia 
 

  

Tiedonhaku  
 

Pharmaca Fennican / Duodecim 
Lääketietokannan käyttö netissä 
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Tehtävät / Uppgifter 
 

Pvm /Datum Kuittaukset 
 

Terveysportti, esim. lääkeinteraktiot ja 
-haitat, lääkkeet ja munuaiset 

  

Osaston lääkehoitoon liittyvä ohjeistus 
 

  

Lääkehuone 
 

Turvallisuusasiat esim. avaimet, ovet, 
kulkuluvat, siivous- ja huoltotoimet 
valvotusti. 

  

Vanhenevien lääkkeiden seuranta ja 
palautus 
 

  

Säilytyslämpötilaseuranta 
 

  

Kiinteän ja nestemäisen lääkejätteen 
käsittely ja palauttaminen 

  

Elvytyskärry 
 

  

Lääkkeiden ja infuusionesteiden tilaaminen 
 

Tilausjärjestelmä (Marela) 
 

  

Ohjelman käyttö ja tunnukset 
 

  

Osaston lääketilauskäytäntö 
 

  

Sairaalan ja osaston 
peruslääkevalikoima 
 

  

Lääkkeiden ja infuusionesteiden tilaus 
ja toimitusaikataulu 

  

Lääkkeiden ja infuusionesteiden 
saaminen apteekin ollessa kiinni 

  

Huumeiden, erityisluvallisten, ei 
valikoimaan kuuluvien lääkkeiden ja 
alkoholivalmisteiden tilaaminen 

  

Lääketilausten vastaanottaminen 
 

  

Lääkepakkausten säilyvyys (myös 
avattujen) 

  



140 

 

Tehtävät / Uppgifter 
 

Pvm /Datum Kuittaukset 
 

 

Osaston lääkkeenjakokäytännöt 
 

Lääkkeenjakorauha 
 

  

Lääkkeiden kirjaus potilaan 
papereihin, Eskoon ja tarjotinkorttiin 

  

Antokirjaus   

Kaksoistarkastus 
 

  

Lääkkeiden käsittelyn aseptiikka 
 -käsineet, välineet 

  

LIV-kaapissa käyttökuntoon 
saattaminen ja kaapin puhdistus 

  

I.m., s.c. ja i.v. -lääkkeet 

I.v.-lääkelistan printtaus 
 

  

Infuusionesteet  iv. 
 

  

Per os lääkkeet 

Lääkkeiden annostelu 
lääketarjottimelle 
 

  

Potilaskohtaisen annoksen (esim. 
lääkelasin) merkitseminen 

  

Lääkkeiden 
jauhaminen/murskaaminen 
 

  

Imeytymisvaiheen interaktiot 
 

  

Yhdistelmävalmisteet 
 

  

Huumelääkkeet 
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Tehtävät / Uppgifter 
 

Pvm /Datum Kuittaukset 
 

Huumausaineiden vastaanottaminen 
 

  

Huumausaineiden kulutuskorttien 
täyttö ja seuranta, virheiden 
selvittäminen 

  

Huumelääkkeiden antaminen ja 
dokumentointi 
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17.3 Liite 3 Lääkehoidon kirjaamisen linjaukset Vaasan keskussairaalassa 

Asiakirja:  Lääkehoidon kirjaamisen linjaukset 
Laatija: Turvallinen lääkehoitotyöryhmä  
Hyväksyjä: Sairaanhoitotoiminnan johtoryhmä  
Laadittu: Päivitetty 09/2020  
Hyväksytty: 21.9.2021 

LÄÄKEHOIDON KIRJAAMISEN LINJAUKSET VAASAN KESKUSSAIRAALASSA  

Vaasan keskussairaalassa lääkehoidon kirjaaminen tapahtuu pääasiallisesti Esko 

potilastietojärjestelmään. Muutamilla yksiköillä on käytössä toinen potilastietojärjestelmä ja 

lääkehoito kirjataan potilaan hoidon ajan siihen (esimerkiksi teho, leikkausosasto, 

sydänasema sekä synnytyssali).  

Potilasturvallisuuden takaamiseksi on sovittu yhteisistä käytännöistä, joita tulee 

noudattaa lääkehoidon kirjaamisessa jokaisessa yksikössä. Tämä ohje koskee niitä 

yksiköitä, joissa on Eskon lääkehoito-osio käytössä ja vain siirtovaiheen osalta kaikkia 

yksiköitä. Tämän linjauksen liitteenä on päivystyspoliklinikan, tehon ja leikkausosaston 

erillisohjeet muille yksiköille tiedoksi. 

LINJAUKSET: 

1. Potilaan ajantasaisen kotilääkityksen selvittäminen tulee aloittaa yksikössä välittömästi 

potilaan saapuessa yksikköön. Suppeimmillaan tämä tarkoittaa siirtävässä yksikössä 

ajantasaistetun listan läpikäymistä yhdessä potilaan tai omaisen kanssa. Lääkitystieto 

kirjataan Esko Lääkehoitolehdelle. Kun kotilääkkeet on selvitetty parhaalla mahdollisella 

tavalla, lääkäri, sairaanhoitaja tai farmasisti merkitsee lääkityksen ajantasaistamisen ja 

siihen liittyvät mahdolliset huomiot potilastietojärjestelmään. Päivystyksen kautta 

sairaalaan tulevien potilaiden mukana tulee kulkea vähintään tieto siitä, onko kotilääkitys 

selvitetty vai ei, missä mahdollinen tieto kotilääkityksestä sijaitsee ja mistä lähteistä 

lääkitystä on selvitetty. Tarvittaessa kotilääkityksen selvittämistä jatketaan 

vuodeosastolla. Niissä yksiköissä, joissa käytetään pääsääntöisesti muuta 

potilastietojärjestelmää, tulee ajantasainen lääkitys, jota potilaan on tarkoitus jatkaa 

vastaanottavassa yksikössä tai kotiutuessaan, olla selkeästi kirjattuna siirtovaiheessa ja 

vastaanottavalle yksikölle tulee selkeästi viestiä mistä tieto ajantasaisesta lääkityksestä 

löytyy. 
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2. Poliklinikoilla kirjataan uudet aloitettavat lääkkeet lääkehoitolehdelle ja tehdään 

lääkelistalle muutokset ja poistetaan lopetetut lääkkeet. 

 Tutkimukseen tai toimenpiteeseen tulossa olevien potilaiden kotilääkityksen 

selvittäminen ja kirjaaminen, sekä mahdollisten lääkitystaukojen kirjaaminen ja 

potilaalle informoiminen kuuluvat lähettävälle yksikölle. 

3. Lääkemääräyksiä kirjataan ainoastaan Esko lääkehoitolehdelle, HOITU-sovellukseen tai 

osaston käyttämän muun sähköisen potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon. Kaikki 

uudet lääkemääräykset tehdään suoraan lääkärin toimesta tietojärjestelmiin. Leikkaavissa 

yksiköissä lääkemääräyksen teko on toimenpidettä suorittavan lääkärin vastuulla. 

Määräys tehdään potilastietojärjestelmän lääkehoitolehdelle. Määräämisessä tulee 

hyödyntää oletuslääkemääräyksiä, niiltä osin kuin se on mahdollista.  

 vain poikkeustilanteissa, lääkkeen määräävän lääkärin valtuuttamana hoitaja 

tekee määräyksen reaaliaikaisesti potilastietojärjestelmän lääkehoito-osioon. 

Lääkäri ilmoittaa tällöin hoitajalle suullisesti lääkemääräyksen ja hoitaja 

varmistaa potilasturvallisuuden toistamalla lääkärin lääkemääräyksen sekä 

lääkeinteraktioilmoitusten yhteydessä varmistaa lääkäriltä lääkkeen sopivuuden 

potilaalle.  

4. Hoitaja kuittaa lääkitykseen tehdyt muutokset, ESKO lääkehoidon ”kuittaa muutokset” – 

painikkeella, seuraavan lääkkeenannon yhteydessä, kun määrätyt muutokset on tehty 

(esimerkiksi lääke poistettu jaetuista lääkkeistä, lääkelaastari on poistettu iholta tai kerta-

annos annettu potilaalle). 

5. Määräyksen tehneen lääkärin tulee ilmoittaa suullisesti hoitajalle 

 jos potilaan on saatava uusi määrätty lääke välittömästi tai ennen seuraavaa 

lääkkeenjakoa 

 lääkitysmuutos on tehty klo 13 jälkeen ja se tulee toteuttaa ennen seuraavaa 

lääkkeiden jakoa (lääkkeen lopetus, tauotus, annosnosto tms.). 

6. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu päiväaikaan ja se tehdään suoraan 

potilastietojärjestelmän lääkehoito-osiossa. Eskoa käyttävissä yksiköissä käytetään 

lääkkeenjakonäkymää, jotta voidaan varmistaa kaikkien lääkemuutosten toteutuminen. 

7. Lääkelistat printataan jokaisessa yksikössä kerran vuorokaudessa (mahdollisen infran 

ongelmien takia). Printtausaika määritellään osaston omassa lääkehoitosuunnitelmassa. 

8. Kaikki potilaan saamat lääkkeet antokirjataan sähköiseen potilastietojärjestelmään. 

Kaikki lääkkeet antokirjataan välittömästi lääkkeenannon jälkeen 

potilastietojärjestelmään. Lääkkeitä ei saa antokirjata etukäteen. Myös sellaiset lääkkeet 

antokirjataan, jotka potilas ottaa itse (esim. inhalaatiot). Tällöin lääkkeen ottaminen 

varmistetaan potilaalta kysymällä ja kirjaus tehdään, kun potilas on sanonut ottaneensa 

lääkkeen ja antokirjaus ruutuun ruksitaan "Potilas ottanut lääkkeen itse". 
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Antokirjauksessa suositellaan käytettäväksi Lääkkeenjako –näkymän Lääkkeen anto –

toimintoa. 

9. Potilaan kotiutuessa ja laitossiirrossa tehdään tarvittavat lääkemuutokset, jotta listalle jää 

voimassa oleva kotilääkitys. Lääkärin tulee ottaa kantaa tauotettuihin lääkkeisiin ja tauon 

kesto tulee kirjata. Lääkäri hyväksyy ajantasaistetun lääkelistan ESKO lääkehoidon 

”hyväksy” – painikkeella ja ottaa kantaa mahdollisiin ajantasaisuudessa havaittuihin 

epäselvyyksiin sekä lähettää lääkelistan Kantaan. Potilaalle annetaan tuloste 

lääkehoidosta kotiutuessa tai siirrettäessä potilasta toiseen organisaatioon.  

 

Jokaisessa yksikössä on sovittava toimintatavat sekä työnjako ja kirjattava ne 

lääkehoitosuunnitelmaan 

 

Ohje lääkkeen määräämiseen päivystyspoliklinikalla 1.1.2018 lukien 

HOITU käyttöönoton myötä tulee seuraavat asiat huomioida lääkkeen määräämiseen liittyen:  

Päivystyksessä annettavat lääkkeet lääkärin tulee kirjata ensisijaisesti itse Eskon 

lääkelistaan. Kiireellisissä tapauksissa voi hoitaja kirjata lääkärin suullisen 

lääkemääräyksen Eskon lääkelistaan kerta-annoksena. Kerta-annos määräykset näkyvät 

Eskon lääkelistalla vain 6 tuntia (näin tapahtuu sekä hoitajan että lääkärin kirjaamalle 

kertamääräykselle). Tämän jälkeen ne siirtyvät lääkehoidon historia -sivulle.  

Vuodeosastolle menevien potilaiden lääkityksessä: 

 Päivystyksen hoitaja/osastofarmaseutti tarkistaa potilaan kotilääkityksen ja päivittää sen 

joko Eskon lääkelistaan (ensisisijaisesti) tai paperilistaan, päivystyksen työtilanne 

huomioiden. Lääkäri ottaa kantaa potilaan kotilääkitykseen ja kirjaa uudet lääkkeet 

suoraan Eskon lääkelistaan tai HOITUn jatkohoito-ohjeisiin.  Lääkäri vastaa potilaan 

lääkityksestä. 

Päivitetty 5.2.2018 

 
Christian Kantola    Peter Nieminen 
Tietohallintoylilääkäri    Operatiivisen vastuualueen johtaja 
Medisiinisen vastuualueen johtaja 
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Lääkehoidon kirjaaminen siirtovaiheessa teholla ja leikkausosastolla 

Leikkausosasto 

• Preoperatiivinen poliklinikka kirjaa potilaan kotilääkityksen ESKOn 

lääkehoitolehdelle 

o Preoperatiivinen poliklinikka tai leikkausosasto ei ESKOn lääkehoito-osiossa 

tauota potilaan kotilääkkeitä, joita potilas ei leikkauspäivänä ole ottanut 

• Leikkausosastolla kirjaaminen tapahtuu anestesiakaavakkeelle 

• Anestesiakaavakkeelle kirjataan ohjeet potilaan leikkauksen jälkeistä hoitoa varten 

o kipulääkitys 

o leikkauspäivän iltana annettavat kotilääkkeet 

o muut lääkitys- ja hoito-ohjeet 

• Anestesiakaavakkeelle kirjatut määräykset ovat voimassa ensimmäiseen 

leikkauksenjälkeiseen aamuun asti 

• Hoitava lääkäri päivittää lääkityksen ja hoito-ohjeet leikkauksenjälkeisenä aamuna 

Teho- ja valvontaosasto 

Potilaan siirtyessä teho- ja valvontaosastolta jatkohoitoon tallentuu teho- ja valvontaosaston 

tietojärjestelmän (Clinisoft) poistumisraportti automaattisesti ESKO:on PDF-muodossa. 

Poistumisraporttiin merkitään erikseen tiedoksi, onko potilaan voimassa oleva lääkitys 

Clinisoftin poistumisraportissa vai ESKO:n lääkehoito-osiossa.  

Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja valvontaosastolta potilaan voimassa oleva lääkehoito 

käydään läpi vastaanottavan yksikön sairaanhoitajan kanssa. Raportoinnin jälkeen teho- ja 

valvontaosaston sairaanhoitaja ja vastaanottavan yksikön sairaanhoitaja allekirjoittavat 

poistumisraportin.  

Anestesialääkäreiden hoitovastuulla olevat potilaat 

Anestesialääkäreiden hoitovastuulla olevien potilaiden (tehohoitopotilaat, osa 

valvontapotilaista) lääkehoito kirjataan teho- ja valvontaosastohoidon aikana Clinisoft-

tietojärjestelmään. Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja valvontaosastolta on potilaan 

voimassa oleva säännöllinen ja tarvittaessa annettava lääkitys kirjattuna Clinisoft-

tietojärjestelmän poistumisraporttiin. 
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Vastaanottavassa yksikössä lääkitys siirretään ESKO:n lääkehoito-osioon. Lisäksi potilaan 

ennen teho- ja valvontahoitojaksoa käyttämät kotilääkkeet tauotetaan toistaiseksi. Potilaan 

kotilääkitys selvitetään vastaanottavassa yksikössä, jos teho- ja valvontaosastolla ei lääkitystä 

ole selvitetty. 

Potilaan lääkehoito toteutetaan vastaanottavassa yksikössä teho- ja valvontaosaston 

poistumisraportin mukaisesti, kunnes vastaanottavan yksikön lääkäri ottaa kantaa ja 

hyväksyy teho- tai valvontahoidon jälkeisen lääkehoidon. Potilaan lääkehoitoon tulee ottaa 

kantaa ensimmäisellä siirron jälkeisellä lääkärikierrolla tai aikaisemmin, jos potilaan vointi 

merkittävästi muuttuu. 

Potilaan ennen sairaalahoitoa käyttämä kotilääkitys voi poiketa huomattavasti teho- tai 

valvontahoidon jälkeisestä lääkityksestä. Vastaanottavan yksikön lääkärin vastuulla on ottaa 

kantaa potilaan ennen sairaalahoitoa käyttämien lääkkeiden uudelleen aloittamiseen tai 

lopettamiseen. Vastaanottava yksikkö vastaa potilaan lääkehoidosta jatkohoidon aikana sekä 

kotiutusvaiheessa (VKS turvallinen lääkehoito-opas, liite 3). 

Sisätautilääkäreiden ja neurologien hoitovastuulla olevat potilaat 

Sisätautilääkäreiden ja neurologien hoitovastuulla olevien potilaiden lääkitys kirjataan teho- 

ja valvontaosastolla ESKO:n lääkehoito-osioon. Potilaan siirtyessä jatkohoitoon teho- ja 

valvontaosastolta on potilaan voimassa oleva säännöllinen ja tarvittaessa annettava lääkitys 

kirjattuna ESKO:n lääkehoito-osioon. 

Sisätautiset ja neurologiset potilaat voivat tietyissä tapauksissa kotiutua suoraan teho- ja 

valvontaosastolta. Jos potilas kotiutuu teho- ja valvontaosastolta, on sisätautilääkärin tai 

neurologien päivitettävä ja hyväksyttävä potilaan lääkitys ennen potilaan kotiutumista.  

Teho- ja valvontaosaston sairaanhoitajan tehtävänä on käydä läpi uusi lääkelista potilaan 

kanssa ja tarvittaessa opastaa uusista lääkkeistä. Potilaalla pitää kotiutuessa antaa mukaan 

ajan tasalla oleva lääkelista sekä paperiversiot E-resepteistä. 

Simo-Pekka Koivisto     Markku Virkkilä 
Tehon ylilääkäri     Leikkausosaston ylilääkäri 
 
 
Raku Hautamäki 
Apulaisylilääkäri 
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17.4  Liite 4 Turvallisen lääkehoidon prosessi 
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17.5  Liite 5 Diabeteksen lääkehoidon ohjeet 

INSULIINIPUMPUN TOIMINTAHÄIRIÖ TAI HOIDON TOIMIMATTOMUS 

PÄIVYSTYSAIKANA  

VKS 9.10 2015  

Vastuuhenkilö: Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri  

Insuliinipumppu voi teknisistä syistä lakata toimimasta ja kaikille insuliinipumppua 

käyttäville potilaille on määrätty varainsuliini häiriöiden varalle. Potilaan kuuluu itse 

tietää mitä insuliinia ja kuinka paljon pistetään pumpun toimintahäiriön sattuessa. Mikäli 

potilas siitä huolimatta hakeutuu päivystykseen toimintahäiriön takia, toimitaan 

seuraavasti:  

 Mitataan verensokeri. Mikäli verensokeriarvon tai oireiden perusteella syntyy 

epäily ketoasidoosista, tutkitaan S-Ketoaineet ja hoidetaan mahdollinen 

ketoasidoosi normaaliin tapaan.  

 Jos potilaalla ei ole ketoasidoosia, siirrytään polikliinisesti monipistoshoitoon ja 

potilas ottaa yhteyttä diabetestä hoitavaan yksikköön seuraavana arkipäivänä.  

 Pitkävaikutteisena insuliinina aloitetaan Levemir® kahdesti vuorokaudessa. 

Levemirin vuorokausiannos on sama kuin insuliinipumpun koko vuorokauden 

basaaliinsuliiniannos.  

 Ateriainsuliinina käytetään kynällä pistettävää pikainsuliinia (Esim. Novorapid®, 

Humalog®, Apidra®). Ateriainsuliiniannokset vastaavat pumppuhoidon aikana 

käytettyjä ateriabolusannoksia.  

 Jos insuliinipumppua käyttävä henkilö joutuu sairaalahoitoon eikä jaksa vastata 

insuliinipumppuhoidostaan itse, voidaan tilapäisesti siirtyä monipistoshoitoon yo. 

ohjeita noudattaen.  

 Toimistoaikana voidaan konsultoida sisätautien poliklinikalla toimivaa 

diabeteshoitajaa (puh: 2620 tai 2659). 
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Tp mieluiten 
heti aamulla 

Glargiinihoito tai detemirhoito 
(Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®) 

Tyypin I ja II DM 

Insuliinipumppuhoito  
(Humalog®, NovoRapid®, Apidra®) 

Pääsääntöisesti tyypin I DM 

NPH-insuliinihoito 
(Protahane®, Humulin NPH®, Novomix 30®) 

Tyypin II DM 

Diabeetikko 
ravinnotta alle 4 
tuntia 
(päiväkirurgia, tutkimus 
esim. gastroskopia tai 
kuvantaminen) 
 
(ravinnotta-aika 
lasketaan hoitopäivän 
aamusta) 
 

Monipistoshoidossa (Lantus®, Levemir®, 
Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®) 
 

• jatketaan entisin annoksin 
 

• Jos gluc < 5 mmol/l aloitetaan 5% glukoosi-
infuusio 100 ml/h 

 
• P-gluk aamulla ja 1 -2 h välein              P-gluc-

tavoite 5-8mmol/l           
        

• jos P-gluk  alle 5 mmol/l, glukoosi-infuusiota 
nopeutetaan ½ tunnin ajaksi 150 ml/h, jatkossa 
120 ml/h, vs seuranta ½ tunnin välein. 

 
Hyperglykemian korjaus Novorapidilla 1-2 tunnin välein 
seuraavasti:  
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli  12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc  

Insuliinipumppuhoito 
 

• edellisenä iltana normaali 
perusannostelu 

 
• leikkaus-/ tutkimuspäivänä jatkaa 

samaa perusannosta 
 

• Jos gluc < 5 mmol/l aloitetaan 5% 
glukoosi-infuusio 100 ml/h 

 
• P-gluk aamulla ja ½ -2 h välein, P-

gluc-tavoite           5-8mmol/l                  
 
Hyperlykemian korjaus ylimääräisillä 
pikainsuliiniboluksilla 1-2 tunnin välein: 
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli  12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc 

Monipistoshoito, aamulla ja illalla NPH tai NovoMix30R. 
• edellisenä iltana normaali annos 
• Jos gluc < 5 mmol/l aloitetaan 5% glukoosi-infuusio 100 

ml/h 
• jos tp heti aamulla, normaali aamuannos heti tp:n jälkeen 

+ ruoka 
• jos tp myöhemmin, puolet aamuannoksesta + ruoka 
• P-gluk aamulla ja ½ -2 h välein, tavoite 5-8 mmol/l 
• Jos potilas on käyttänyt Novomix 30, joka sisältää 70 % 

NPH insuliinia pistetään Protaphan 2/3 Novomixin 
annoksesta aamulla 

• Hyperglykemian korjaus vasemmalla olevan ohjeen 
mukaisesti. 

 
NPH-insuliini illalla. 

• edellisenä iltana normaali annos  
• 5% glukoosi-infuusio 100 ml/h 
• P-gluk aamulla ja 2 tunnin välein, tavoite 5-8 mmol/l 

 
Hyperglykemian korjaus Novorapidilla 1-2 tunnin välein seuraavasti:  
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli 12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc 

Diabeetikko     
ravinnotta yli 4 
tuntia 
(leikkaus, iltapäivään 
jatkuva ravinnottaolo 
tutkimuksen vuoksi) 
 
 

Monipistoshoidossa (Lantus®, Levemir®, 
Toujeo®, Tresiba®, Abasaglar®) 
 

• jatketaan entisin annoksin 
• Jos gluc < 5 mmol/l aloitetaan 5% glukoosi-

infuusio 100 ml/h 
• P-gluk aamulla ja 1 -2 h välein              P-gluc-

tavoite 5-8mmol/l                  
• jos P-gluk  alle 5 mmol/l, glukoosi- 
• infuusiota nopeutetaan ½ tunnin ajaksi 150 

ml/h, jatkossa 120 ml/h, vs seuranta ½ tunnin 
välein. 

 
Hyperglykemian korjaus Novorapidilla 1-2 tunnin välein 
seuraavasti:  
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli  12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc 

Insuliinipumppuhoito 
 

• edellisenä iltana normaali 
perusannostelu 

• leikkaus-/ tutkimuspäivänä jatkaa 
samaa perusannosta 

• Jos gluc < 5 mmol/l aloitetaan 5% 
glukoosi-infuusio 100 ml/h 

• P-gluk aamulla ja ½ -2 h välein, P-
gluc-tavoite           5-8mmol/l                  

 
Hyperlykemian korjaus ylimääräisillä 
pikainsuliiniboluksilla 1-2 tunnin välein: 
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli  12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc 

Monipistoshoito, aamulla ja illalla NPH tai NovoMix30R. 
 

• edellisenä iltana normaali annos 
• leikkauspäivän aamuna 2/3 aamun tavanomaisesta NPH 

annoksesta. 
• 5 % glukoosi-infuusio 100 ml/t. 
• Jos potilas on käyttänyt Novomix 30, joka sisältää 70 % 

NPH insuliinia pistetään Protaphan 2/3 Novomixin 
annoksesta aamulla. 

• P-gluk aamulla ja ½ -2 h välein, tavoite 5-8 mmol/l 
 
Hyperglykemian korjaus Novorapidilla 1-2 tunnin välein seuraavasti:  
jos gluc yli 8 mmol/l anna 2 ky sc,  
jos gluc yli 10 mmol/ anna 4 ky sc,  
jos gluc yli  12 mmol/l anna 6 ky sc,  
jos gluc yli 14 mmol/l anna 8 ky sc 
 
Jos DM I potillaalla on NPH insuliinihoito (Protaphan) suositellaan 
insuliini-infuusiota. 

Diabeteksen hoito lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä  

Vaasan keskussairaala 
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Diabeteksen hoito suolityhjennyksen yhteydessä 

Suolityhjennyspäivänä vähennetään pitkävaikutteisen insuliinin (Lantus, Levemir, Protaphan, Toujeo, 

Tresiba, Abasaglar) annosta 30-40 % (tarv ad 50 % hyvin tiukassa glukoositasapainossa olevilla). Myös 

ateriainsuliiniannokset vähenevät samassa suhteessa tai enemmän, koska potilas ei saa syödä normaalisti 

tyhjennyspäivänä. Yhdistelmäinsuliini (Novomix 30, Humalog MIX) ei sovi käytettäväksi paaston aikana. 

Jos potilas ei saa syödä lainkaan tyhjennyspäivän iltana on turvallisinta korvata iltapäivän 

yhdistelmäinsuliini-annos Protaphanella. Protaphanin annos on tuolloin puolet tavanomaisesta 

yhdistelmäinsuliini-annoksesta. 

Pitkävaikutteisen insuliinin aamuannos on tutkimuspäivänä edelleen 30-40 % normaalia pienempi. 

Pyritään tekemään tähystystoimenpide jo aamusta, ja potilas pistää tavanomaisesta aamuannoksesta 

puuttuvan insuliinimäärän kun hän saa syödä. Jos verensokeri laskee alle 5,0 mmol/l ennen tutkimusta ,tai 

sen aikana, annetaan mahdollisuuksien mukaan mehua juotavaksi. Tarvittaessa aloitetaan 5-% 

glukoosiinfuusio. 

Insuliini-infuusio 

Pitkäkestoisen paaston tai suurten leikkausten yhteydessä voidaan hoitaa insuliini-diabeetikot 

insuliini-infuusiolla. Insuliinin infuusionopeus määräytyy potilaan käyttämästä insuliinin kokonais-

vuorokausiannoksesta. Näin huomioidaan myös potilaan henkilökohtainen insuliinintarve sekä 

insuliiniresistenssi. Infuusio aloitetaan 12 tuntia edellisestä Levemir tai NPH injektiosta ja 24 tuntia 

edellisestä Lantus, Abasaglar, Toujeo tai Tresiba injektiosta. Jos potilas pistää Lantusta tai Abasaglaria 

kaksi kertaa vuorokaudessa aloitetaan infuusio 12 tuntia edellisestä Lantus tai Abasaglar injektiosta. 

Insuliini-infuusion nopeus on tuolloin puolet alla olevasta ohjeesta. 

 

 Sekoitetaan 0,5 ml Actrapid tai Novorapid 100 ky/ml 49,5 ml:aan NaCl 0,9 % liuokseen. 

Liuoksen vahvuudeksi tulee 1 ky/ml. Infuusionopeus lasketaan seuraavasti: Potilaan 

käyttämä insuliinivuorokausiannos (sekä pitkävaikutteiset että pika/lyhytvaikutteiset 

insuliinit yhteensä) x 0,6 / 24 t = aloitusinfuusionopeus ky/t. Infusoidaan liuos 

perfuusorilla. Jos potilas käyttää ultra-pitkävaikutteista Tresiba tai Toujeo insuliinia 

suositellaan vähentämään eo. infuusionopeus 20-30 % ensimmäisenä vuorokautena. 

Esimerkki 1: Potilas käyttää Levemir 85 ky + 60 ky sekä Novorapid 12 ky x 4. Insuliinin vuorokausiannos 

on 85 + 60 + 12 + 12 + 12 + 12 = 193 ky. Actrapid 1 ky/ml infuusionopeus lasketaan seuraavasti: 193 ky x 

0,6 / 24 t = 4,8 ky/t (= 4,8 ml/t) 

 

Esimerkki 2: Potilas käyttää Lantus 16 ky x 1 sekä Humalog 4 ky x 4. Insuliinin vuorokausiannos on 32 ky. 

Actrapid 1 ky/ml liuoksen infuusionopeudeksi tulee: 32 ky x 0,6 / 24 t =0,8 ky/t (= 0,8 ml/t) 
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 Normofundin 5 % 100 ml/t infuusio rinnalle, jos gluc < 5 mmol/l (jos P-Kalium > 4,8 

mmol/l annetaan pelkkä 5 % glukoosiliuos) 

 Verensokerin määritys 1 tunnin kuluttua, jatkossa 2 tunnin välein. Jos verensokeri on 

pysynyt 5-8 mmol/l välillä usean tunnin ajan voidaan pidentää verensokerin seurantaväliä 

3-4 tuntiin. 

 Hypo- ja hyperglykemiat hoidetaan seuraavalla sivulla olevien kaavojen mukaisesti 

 Normaaliin insuliinihoitoon siirrytään, kun potilas pystyy ruokailemaan. Siirto pyritään 

ajoittamaan lähelle perusinsuliinin annosteluajankohtaa. Insuliini-infuusiota jatketaan 2 tunnin 

ajan subkutaanisesti pistetyn perusinsuliinin jälkeen. 

 

P-gluk mmol/l korjaus 

3-5 Aloita G5-infuusio 100 ml/t 
vähennä insuliini-infuusiota 20 % kerrallaan enintään 
kahdesti,  vs seuranta ½ tunnin välein. 

 
<3 

 
infusoi nopeasti G10 10-15min ajan ,tämän jälkeen G5 
lisätyillä annoksella, vs seuranta ½ tunnin välein. 
Keskeytä insuliini-infuusio, kunnes gluc on yli 4,0 mmol/l, 
tämän jälkeen jatketaan infuusionopeudella, joka on 20-
40 % alkuperäistä hitaampi. 
 

 

  

P-gluk mmol/l Actrapid® tai Novorapid® lisäannos i.v. 

8-9 2 ky 

9-12 3 ky 

12-16 4 ky 

>18 Lääkärin ohjeen mukainen lisäannos 

Jos joudutaan antamaan ylimääräisiä iv boluksia 
toistuvasti (esim 3-4 kertaa) voidaan nostaa Actrapid-
infuusion nopeutta 20 % kerrallaan. 
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Tabletti- ja GLP-1 hoitoinen DM II 

 Jätetään DM tablettilääke ottamatta edellisenä iltana sekä leikkauspäivän aamuna. Myös 

ns. GLP-1-analogit tauotetaan (Victoza, Bydureon, Byetta, Lyxumia, Trulicity). 

 Verensokerin seuranta 2 tunnin välein, vs tavoite 5-8 mmol/l 

 Jos B-Gluc laskee alle 5,0 mmol/l aloitetaan Normofundin 5 % 100 ml/t infuusio. 

 Jos gluc yli 8 mmol/l annetaan Actrapid tai Humalog/Novorapid 2 ky sc, jos gluc yli 10 

mmol/l annetaan 4 ky sc tarvittaessa toistuvasti 2 tunnin välein. 

 Suun kautta otettavat diabeteslääkkeet voidaan aloittaa uudestaan kun potilas saa syödä. 

Mikäli on syytä epäillä että potilaan munuaisfunktio on hunontunut toimenpiteen jälkeen 

(esim. suuri verenhukka, iv. varjoaineen anto, sepsis jne.) on syytä varmistaa että 

kreatiniini on normaali ennen metformiinin aloitusta. 

 

Aiheita ottaa yhteyttä lääkäriin ovat: 

 Vaikea hypoglykemia (P-gluc alle 3 mmol/l) 

 Jatkuva ja huonosti korjaantuva hyperglykemia 

 Epäselvyyksiä insuliinin annostelussa 

 Lääkäri päättää siirtymisestä insuliini-infuusiosta sc. insuliiniin 

 

Tyypin I diabeetikko tarvitsee aina insuliinia, myös paastossa ja 

laihdutusleikkausten jälkeen. Ketoasidoosi puhkeaa aina, mikäli tyypin I 

diabeetikko jää ilman asianmukaista insulinisaatiota! 

 

Otto Knutar, endokrinologian ylilääkäri 21.4 2016 

 



155 

 

 

17.6  Liite 6 Ohje potilaalle annetun lääkkeen antokirjauksesta 

Lainsäädäntöön pohjautuva Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema Turvallinen 

lääkehoito-opas edellyttää entistä tarkempaa lääkehoidon dokumentointia. Tämän johdosta 

myös Vaasan sairaanhoitopiirissä tarkennetaan ohjeistusta lääkkeiden kirjaamisesta. 

Esko potilastietojärjestelmään kirjataan vuoden 2018 alusta lähtien antokirjaus jokaisesta 

potilaalle annetusta lääkkeestä.  Antokirjaus tehdään Eskon lääkehoitosivulle 

antokirjaustoiminnon kautta.  

• Antokirjaus tehdään valitsemalla lääkityslistalta yksi/useampi lääke, valitut lääkkeet 
näkyvät vaalean vihreällä.  

• Vasempaan reunaan aukeaa toimintopainike ikkuna, josta valitaan Antokirjaus- painike, 
jolloin Antokirjausikkuna avautuu.  

• Antokirjaus ikkunassa on oletuksena selite: Lääke annettu.  
• Antokirjaus ikkunassa on myös aika-, annos-, antoreitti- ja tarvittaessa lisätietokentät. 

Annoskenttään tulee automaattisesti määräyksen mukainen annostus.  
• Antajaksi tulee henkilö, jonka tunnuksilla sovellus on auki. 
• Tiedot tarkistetaan.  
• Tallennus tehdään sen jälkeen kuin potilas on saanut ja ottanut lääkkeet. 

Kenttään “Potilas on itse ottanut lääkkeen”, valitaan kun potilas itse huolehtii lääkkeen ottamisen. 

Opiskelijat eivät saa tehdä antokirjausta omalla nimellään/tunnuksillaan, koska kirjauksesta 

tulee selkeästi ilmetä, kuka on laillisesti ollut vastuussa lääkkeen antamisesta. 

Huomautuskenttään voi kuitenkin halutessaan lisätä opiskelijan nimen, joka ohjauksen alla 

suoritti lääkkeenannon. 

Lääkkeen antokirjauksesta tulee listaus annetuista lääkkeistä ja aikatiedot. Jos antokirjaus 

joudutaan jostain syystä poistamaan, saa sen poistettua valitsemalla kyseinen rivi ja Poista 

toiminto.  

19.12.2017 Turvallinen lääkehoitotyöryhmä 

12.5.2021 Turvallisessa lääkehoitotyöryhmässä hyväksytty lisäys koskien opiskelijoiden 

antokirjauksesta 

 

 

 



156 

 

17.7 Liite 7 Kirjaamiskäytännöt Eskon lääkehoito-osiossa 

 

1. Kotilääkityksen selvittäminen ja lääkemääräyksen 

kirjaaminen 

 

- Kotilääkitys on käytävä läpi ja päivitettävä niin tarkasti kuin mahdollista.  

- Sairaanhoitaja/farmaseutti voi lääkärin lisäksi selvittää kotilääkityksen, mutta lääkelistan 

hyväksyminen on lääkärin vastuulla. Lääkärin tulee hyväksyä lääkelista potilaan 

tullessa sairaalaan ja kotiutusvaiheessa. 

 

 

1.1 Kotilääkityksen selvittäminen 

- Kotilääkityksen selvittämiseksi potilasta haastatellaan ja apuvälineenä käytetään 

kotilääkityksen selvittämisen tarkistuslistaa. Kotilääkitys käydään läpi 

omaisten/hoitokodin/annosjakeluapteekin/lääkityksestä vastaavan kanssa, jos potilas ei itse 

hoida lääkitystään tai ei ole kykenevä käymään kotilääkitystään läpi. 

- E-reseptit tarkistetaan Kannasta ennen haastattelua ja niitä käytetään vertailuaineistona.  

- Potilaan käyttämät lääkkeet kirjataan lääkelistalle. Jos potilaan listassa on epäselvyyksiä, 

tulee siitä mainita lyhyesti potilaan hoitosuunnitelmassa (KLIFA-näkymä 

potilaskertomuksessa (farmasisteille), HoiTu (Hoidon Tuki päivystyksen 

hoitohenkilökunnalle), tai Hosu (Hoitosuunnitelma osaston hoitohenkilökunnalle)), sekä 

lisätä kommentti Huomautus/Lisätieto-ruutuun. Lääkäri ottaa kantaa jatkoon. 

- Lääkkeet, joita potilas ei enää käytä, tulee lopettaa, EI laittaa tauolle, ja tiedot lääkkeen 

lopettamisesta kirjoitetaan KLIFAan, HoiTuun, Hosuun tai loppuraporttiin. Tämä pätee 

myös silloin, kun potilas on omatoimisesti lopettanut lääkityksensä.  

- Edelliseltä sairaalakerralta lääkelistalle jääneet lääkemääräykset on tarkistettava, ovatko ne 

vielä käytössä (tarvittaessa sairaalassa ja hoitojakson aikana aloitetut lääkkeet), ja 

lopetettava, jos ne eivät ole käytössä. 
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- Lääkkeet, jotka ovat tauolla potilaan tullessa sairaalaan, tulee tarkistaa. Tauotetut 

lääkemääräykset, jotka eivät ole käytössä, tulee lopettaa. Jos potilas käyttää 

lääkettä, tulee tauko lopettaa ja lääkitys aloittaa uudelleen. Molemmissa tapauksissa 

kirjoitetaan kommentit KLIFAan/HoiTuun/Hosuun. 
 

 

1.2 Lääkemääräyksen kirjaaminen 

- Lääkemääräykset voidaan kirjata uutena määräyksenä (Määräys) tai siirtää (”Kopioi 

lääkelistalle”) e-resepteistä. 

- Annostyyppiä ”Muu annostus” ei tule käyttää uuden määräyksen kohdalla 

(ainoastaan poikkeustilanteissa, kun muita annostyyppejä ei voi käyttää) 

- Kannasta siirrettävät määräykset tulevat aina annostyyppinä ”Muu annostus”. Nämä tulisi 

pyrkiä muuttamaan johonkin sopivaan Eskosta löytyvään asianmukaiseen annostustyyppiin.  

- Lääkkeet, joita potilas ei saa käyttää sairaalajakson aikana, laitetaan tauolle, ja tauon syy 

tulee kirjata. Mikäli sairaalajakson aikana tulee tilapäinen muutos kotilääkkeen 

annostukseen, ei uutta määräystä tule tehdä, vaan nykyisen määräyksen annostusta 

muutetaan annosmuutostoiminnon avulla, ja jatkoannoksiin otetaan kantaa 

kotiutusvaiheessa. 

- Mikäli sairaalajakson aikana kotilääke halutaan antaa tilapäisesti toista antoreittiä kuin 

mitä potilas on alun perin käyttänyt, tulee kotilääke tauottaa ja tehdä uusi määräys. 

Esimerkiksi: Potilaalla on parasetamoli p.o. kotilääkkeenä ja se annetaan i.v. sairaalajakson 

aikana. Kotiutumisen yhteydessä tulee tarkistaa, ettei potilaalla ole 

päällekkäislääkityksiä. 

- Jos sairaalajakson aikana aloitetun lääkevalmisteen antoreitti muutetaan, muutetaan 

alkuperäistä määräystä (esim. i.v.  p.o.). Toisin sanoen alkuperäistä määräystä ei lopeteta, 

vaan se muokataan vastaamaan nykyistä tarvetta. Esimerkiksi: Pantopratsoli i.v. aloitetaan 

sairaalassa ja sairaalajakson aikana siirrytään pantopratsoliin p.o. 

- Jos jokin vastaavan lääkeryhmän lääke aloitetaan toisen antoreitin kautta (esim. i.v.  p.o.), 

tulee edellinen lääkehoito lopettaa ennen uuden määräyksen aloittamista. Esimerkiksi: 

Kefuroksiimi i.v. on aloitettu sairaalassa ja hoidon aikana siirrytään kefaleksiiniin p.o. 

- Kun lääkettä voidaan antaa i.v. tai p.o. (tai muiden antoreittien kautta) vuorotellen (esim. 

nielemisvaikeuksia), määrätään se antoreitti, jota suositaan/käytetään kotona, ja 

”Huomautus/Lisätieto”-ruutuun kirjoitetaan: sama annos voidaan tarvittaessa antaa 

i.v./p.o. Antokirjauksessa valitaan oikea antoreitti. 



158 

 

- Samalla vaikuttavalla aineella, annoksella ja antoreitillä tulisi olla vain yksi voimassa oleva 

määräys. Esim. määräystä ”1 tabletti päivässä, tarvittaessa 2 tablettia” ei tule kirjoittaa 

kahtena eri määräyksenä, vaan yhtenä määräyksenä 1 tabletti päivässä, ja 

”Käyttöindikaatio”-ruutuun kirjoitetaan 2 tablettia tarvittaessa (”Käyttöindikaatio”-ruutu 

siirtyy reseptikeskukseen reseptiä kirjoitettaessa).  

 

 

- Kuureja määrättäessä (antibiootit, särkylääkkeet jne.) tulee aina asettaa kuurin 

loppumispäivä (Määräys voimassa). Kun kyseessä on särkylääkekuuri, jonka tarkka 

loppumispäivä ei ole tiedossa, loppumispäivä asetetaan 30 päivää eteenpäin (+ 30). 

- Sairaalajakson lääkekuurit (hoitojakson aikana aloitetut lääkkeet/tarvittaessa sairaalassa), 

jotka eivät jatku potilaan kotiutuessa, tulee lopettaa (tämä ei koske esim. toistuvia 

sytostaattikuureja ja sytostaattikuureihin liittyvää esilääkitystä). Jos sairaalajakson kuuri 

jatkuu toisessa hoitolaitoksessa/kotona, kuuria ei lopeteta, vaan asetetaan loppumispäivä 

(jos ei ole varma, niin arvio) ja siten lääkekuuri häviää automaattisesti lääkelistalta 

loppumispäivänä.   

- ”Käyttöindikaatio”-ruutua voi indikaation lisäksi myös käyttää annostusohjeiden 

kirjaamiseen. Tämä on suositeltavaa, koska tämä teksti siirtyy reseptikeskukseen reseptiä 

kirjoitettaessa. 

- ”Huomautus/Lisätieto”-ruutuun kirjoitetaan itse sairaalajakson kannalta tärkeää tietoa 

lääkityksestä, sekä kirjoittajan nimikirjaimet ja päivämäärä.  
 

 

1.2.1 Kirjaaminen kotiutusvaiheessa 

- Lääkärin tulee ottaa kantaa kotilääkitykseen (Kotiuta-toimintoa voi hyödyntää): 

o Sairaalajakson lääkekuurit lopetetaan 

o Kuurien loppumispäivä (antibiootit, särkylääkkeet jne.) 
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o Tauolle jätetään vain lääkkeet, jotka ovat kontraindisoituja ja joihin seuraava 

hoitava lääkäri ottaa kantaa, esim. Marevan, jos INR-arvo on liian korkea  

Tauon syy on käytävä ilmi määräyksestä ja olla kirjoitettuna epikriisiin 

(hoitolaitokseen mukaan menevä teksti). 

o Kaikki muut tauotetut lääkkeet tulee joko lopettaa tai aloittaa 

uudelleen. Lääkkeet, jotka eivät liity sairaalajaksoon ja jotka ovat toisen 

hoitoyksikön tauottamia + selkeä ja yksiselitteinen syy tauolle, jäävät tauolle 

sairaalajakson aikana ja kotiutusvaiheessa (muiden hoitoyksiköiden pitkäaikaiset 

tauot tulee sen sijaan lopettaa). 
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