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HOITOTYÖN OSAAMISEN
KEHITTÄMISEN
TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

• Sote-uudistus

• Sairaanhoitajan
vastaanottotoiminta
perusterveydenhuollossa

• Uudet osaamistarpeet ja
osaamisen kehittäminen
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
•
•
•
•
•
•

Peruspalvelujen parempi saatavuus, 7 vuorokauden hoitotakuu
Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdestä paikasta
Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit
Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista
Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia

SOTE-RAKENNEUUDISTUS

18 maakuntaa: sote-palvelut,
pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Toimivat
sotepalvelut
uusissa
maakunnissa

Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus

Kehittäminen valtionavustushankkeissa 2020-2022.

7 päivän hoitotakuu
Potilas pääsee terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle
seitsemän päivän sisällä hoidontarpeen arvioinnista.
Miten hoitotakuu voidaan toteuttaa?
• Henkilöstön resursointia parannetaan, esim. terveyskeskuksiin 1000 lääkäriä lisää
• Eri ammattilaisten osaamista hyödynnetään paremmin, moniammatillista
tiimityöskentelyä lisätään
• Sosiaali- ja terveyskeskukset yhdistävät sosiaalialan ja terveydenhuollon osaajat
asiakkaan tueksi
• Ammattilaisten välillä on toimiva työnjako
• Lääkärit voivat keskittyä lääketieteellistä osaamista vaativiin asiakkaisiin
• Etävastaanottoja sekä ilta- ja viikonloppuvastaanottoja lisätään
• Digitaalisuutta hyödynnetään tehokkaammin
• esim. hoidontarpeen arvio ja hoidon varaus sähköisesti, potilaan itse täytettävät
terveyskyselyt ja oma-arviot, lääkityksen seuranta, ketterät yhteydenottotavat
Seitsemän päivän hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Akuuteissa tilanteissa
hakeudutaan päivystykseen.

PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOSAIRAANHOITOKÄYNNIT
LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTOILLA
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Lääkäri, yhteensä

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, yhteensä

Lääkäri, kiireetön

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kiireetön

Lääkäri, päivystys

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, päivystys
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41 %

623587

2018

Lähde: THL, Avohilmo.

ODOTUSAJAT LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN
VASTAANOTOILLE PERUSTERVEYDEN KIIREETTÖMÄÄN
AVOSAIRAANHOITOON VUONNA 2018
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Lähde: THL, Avohilmo.
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8-14 päivää

15-30 päivää

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja

31-90 päivää

16155
4801
Yli 90 päivää

TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖLAIN
MUUTOS: 23 b §
▪ Rajatun lääkkeenmääräämisen käyttömahdollisuus nykyistä
laajemmin kunnallisissa terveydenhuollon avohoidon
palveluissa

▪ Mahdollisuus ottaa käyttöön julkiseen järjestämisvastuuseen
Ensimmäinen
sairaanhoitaja
sai yksilöintitunnuksen
kesäkuussa 2012.
Marraskuussa 2019:
▪ Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus: 483.

kuuluvissa sopimuksen perusteella tai muuten kunnan/ky:n
lukuun hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa

▪ Palvelun tuottajasta riippumatta samat potilasturvallisuuteen
liittyvät edellytykset ja velvollisuudet

➢Parantaa potilaan hoitoon pääsyä ja nopeuttaa hoidon
aloittamista

➢Sujuvoittaa toimintaa ja edistää tarkoituksenmukaista
työnjakoa

➢Yksityiselle terveyspalvelujen tuottajalle samanlainen
mahdollisuus käyttää eri ammattihenkilöryhmien osaamista
julkiseen järjestämisvastuuseen kuuluvissa avohoidon
palveluissa

❖Lakimuutos vahvistettiin 12.4.2019
❖Lakimuutos tuli voimaan 1.5.2019
Marjukka Vallimies-Patomäki

TERVEYDENHUOLTOLAIN (1326/2010) MUUTOS:
UUSI 60 a §
▪ Lääkkeen määräämisen edellytyksenä olevan koulutuksen kustannukset
voidaan maksaa valtion varoista
▪ Korvaus koulutuksesta maksetaan:
- Henkilön työnantajana toimivalle terveydenhuollon toimintayksikölle
- Lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on
saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä

▪ Työnantaja tekee hakemuksen aluehallintovirastolle kaksi kertaa vuodessa:
- Loppuvuoden osalta seuraavan vuoden 31.3. mennessä
- Alkuvuoden osalta 30.9. mennessä
▪ Hakemukset keskitetään Etelä-Suomen aluehallintovirastoon

➢Ammattihenkilölain mukainen muutos vahvistettiin 12.4.2019,
voimaan 1.5.2019

➢Sovelletaan 1.1.2019 jälkeen oikeuden saaneisiin
▪ Valtion budjettiin koulutuskorvausmomentilla 0,5 M€
❖ STM:n asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen
suuruudesta vuonna 2019 (793/2019)

❖ STM:n päätös 23.10.2019: valtion korvauksesta sairaanhoitajan rajatun
lääkkeenmääräämisen edellyttämään koulutukseen vuodelle 2019
Marjukka Vallimies-Patomäki

STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ (1088/2010):

SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN
MUUTOKSET
Rajattu lääkkeenmäärääminen, 5 §:

▪ Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö määräävät
lääkettä vaikuttavan aineen, vahvuuden ja lääkemuodon
perusteella taikka lääkevalmisteen kauppanimellä
myyntiluvallisena pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin
tautitiloihin.
Lääkkeen määrääminen, 10 §:

▪ Sen estämättä, mitä 4 momentissa säädetään,
sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö saa määrätä
lääkettä naisen äkillisen komplisoitumattoman
virtsatietulehduksen hoitoon puhelinhaastattelun
perusteella.

▪ Liitteet 1-3: ATC-luokat seitsemän merkin tarkkuudella
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STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ
LIITTEEN 1 MUUTOKSET: ALOITETTAVAT LÄÄKKEET
Lisäys

Tautitila

Rajaus

Rintatulehdus imettävälle

Ei alle 16-vuotiaille

Antibiootit
Flukloksasilliini
Allergialääkkeet

Systeemiset antihistamiinit:
Lääkärin aiemmin diagnosoima
Setiritsiini
allerginen nuha
Levosetiritsiini
Loratadiini
Akrivastiini
Ebastiini
Feksofenadiini Desloratadiini
Bilastiini
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet

16-75-vuotiaille; ei
raskauden tai
imetyksen aikana, ei
periytyvää pitkä QToireyhtymää (LQTS)
sairastaville

Dinatriumkromoglikaatti
Levokabastiini
Atselastiini
Rokotteet

Lääkärin aiemmin diagnosoima
allerginen nuha

Ei alle 16-vuotiaille,
ei raskauden tai
imetyksen aikana

Inaktivoitu
puutiaisaivotulehdus-rokote

Tartuntataudin ehkäisy

Ei alle 12-vuotiaille;
korkean riskin
alueella asuvat ja
pitkään niillä
oleskelevat

Poistetaan: vesirokkorokote.
EI: nitrofurantoiini VTI:oon, atsitromysiini klamydiaan
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STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ
LIITTEEN 1 MUUTOKSET: JATKETTAVAT LÄÄKKEET LÄÄKÄRIN
TEKEMÄN DIAGNOOSIN JA HOITOSUUNNITELMAN
MUKAISESTI
Lisäys

Tautitila

Rajaus

Tyypin 2 diabetes

*

Dihydropyridiinijohdokset

Primaarinen verenpainetauti

*

Angiotensiini II -reseptorin salpaajat
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit
Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja
kalsiumkanavan salpaajat
Orgaaniset nitraatit:
Glyseryylitrinitraatti
Isosorbididinitraatti
Isosorbidimononitraatti
Asetyylisalisyylihappo

Primaarinen verenpainetauti

*

Angina pectoris -rintakipu

*

Antitromboottinen hoito

* Kun
potilaalla
ei ole
muita antitrombootteja

Diabeteslääkkeet
DPP4-estäjät (gliptiinit)
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

* ei alle 18-vuotiaille
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STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ
LIITTEEN 1 MUUTOKSET: JATKETTAVAT LÄÄKKEET LÄÄKÄRIN
TEKEMÄN DIAGNOOSIN JA HOITOSUUNNITELMAN MUKAISESTI
Lisäys

Tautitila

Rajaus

Lääkärin aiemmin diagnosoima
allerginen nuha
lääkärin aiemmin diagnosoima
allerginen nuha

Ei alle 16-vuotiaille

Allergialääkkeet
Kortikosteroidit, yhdistelmävalmisteet

Systeemiset antihistamiinit:
Setiritsiini
Levosetiritsiini
Loratadiini
Akrivastiini
Ebastiini
Feksofenadiini
Desloratadiini
Bilastiini
Adrenaliini

Anafylaktisen reaktion ensihoito,
potilaan itsehoito
Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet

16-75-vuotiaille, ei
raskauden tai
imetyksen aikana,
ei periytyvää pitkä
QT-oireyhtymää
(LQTS)
sairastaville)

Ei alle 16-vuotiaille

Dinatriumkromoglikaatti
Levokabastiini
Atselastiini
Kipulääkkeet

Lääkärin aiemmin diagnosoima
allerginen nuha

Ei alle 16-vuotiaille,
ei raskauden tai
imetyksen aikana

Ibuprofeeni (vahvuus alle 800 mg)
Naprokseeni
Parasetamoli

Lääkärin arvioima pitkäaikainen
kipu

18-75-vuotiaille
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STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ
LIITTEEN 1 MUUTOKSET: JATKETTAVAT LÄÄKKEET LÄÄKÄRIN
TEKEMÄN DIAGNOOSIN JA HOITOSUUNNITELMAN MUKAISESTI
ATC-luokkien täsmennys tai
laajennus, lisätyt lääkkeet

Lisätyt tautitilat

Rajaus

Primaarinen verenpainetauti,
sepelvaltimotauti

*

Krooninen eteisvärinä,
pysyvä antikoagulaatiohoito

* Ei tekoläppäpotilaalle

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
C07: täsmennys
Epäselektiiviset beetasalpaajat
Selektiiviset beetasalpaajat
Alfa- ja beetareseptoreita salpaavat
lääkeaineet
Beetasalpaajat ja tiatsidit
Beetasalpaajat ja kalsiumkanavan
salpaajat
Varfariini
(Sisältyy liitteeseen.)
Hengityselinten sairauksien lääkkeet
R03AC: laajennus
Selektiiviset beeta-2 reseptoriagonistit
R03BA: laajennus
Glukokortikoidit
Lisätyt yhdistelmävalmisteet:
Salmeteroli ja flutikasoni
Formoteroli ja budesonidi
Formoteroli ja beklometasoni

*
Astma, COPD
Astma
Astma, COPD

*

* ei alle 18-vuotiaille lapsille
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STM:N ASETUS LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMISESTÄ
LIITTEEN 1 MUUTOKSET: TAUTITILAT JA RAJAUKSET
Lääke
Antibiootit
Pivmesillinaamihydrokloridi
(Sisältyy liitteeseen.)

Trimetopriimi
(Sisältyy liitteeseen.)

Fenoksimetyylipenisilliini

Kefaleksiini
(Sisältyy liitteeseen.)

Paikallishoitovalmisteet
Kloramfenikoli
(Sisältyy liitteeseen.)

Täsmennyksiä, lisäys:
tautitila

Täsmennyksiä:
rajaus

Äkillinen alempien virtsateiden
tulehdus muuten terveellä
naisella, jolla ei ole tulehduksen
yleisoireita
Äkillinen alempien virtsateiden
tulehdus muuten terveellä
naisella, jolla ei ole tulehduksen
yleisoireita
Oireiden perusteella todettu ja
asianmukaisin laboratoriokokein
varmennettu nielutulehdus
Oireiden perusteella todettu ja
asianmukaisin laboratoriokokein
varmennettu nielutulehdus, kun
potilaalla on penisilliiniallergia

18-65 vuotiaille,
ei miehille, ei
raskaana oleville

Märkäinen silmän sidekalvon
tulehdus,
näärännäppy/luomirakkula

Ei alle 12-vuotiaille,
ei raskauden tai
imetyksen aikana

Raskauden ehkäisyvalmisteet
Progestageenit ja
Raskauden ehkäisy
estrogeenit, kiinteät
yhdistelmävalmisteet
Progestageenit
Muovikierukka
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Emätinrenkaat

18-65 vuotiaille,
ei miehille, ei
raskaana oleville
Ei alle 16-vuotiaille

Ei alle 16-vuotiaille

15-35-vuotiaille
naisille

18-34-vuotiaille
naisille

Ikäihmiset
• Päivitetään vanhuspalvelulaki
• Ensivaiheessa hoitohenkilöstön sitova
vähimmäismitoitus 0,7
ympärivuorokautisessa hoivassa
• Toisessa vaiheessa vanhuspalvelulain
laajempi päivitys
• Turvataan myös omaishoidon ja
kotihoidon resurssit
• Toimeenpano riippuu erityisesti
henkilöstön saatavuudesta

• Laaditaan poikkihallinnollinen
ikäohjelma
• Tuodaan muistisairauksien
ennaltaehkäisy muiden
kansansairauksien rinnalle

Johtaminen
• Iäkkäiden palvelut

• Nopea rakennemuutos, jossa palveluiden painopistettä siirretty kotihoitoon
• Laitospalvelujen tarjonta suhteessa kasvavaan vanhusväestöön supistunut

• Kotihoito

• Kuormitusta, rasitusoireita ja työpaikanvaihtohalukkuutta enemmän kuin
•
•
•
•
•

ympärivuorokautisessa hoidossa
Johtaminen ja tiimityön toimivuus koetaan kielteisemmin kuin ympärivuorokautisessa
hoidossa
Työntekijät eivät koe pystyvänsä tarjoamaan asiakkaille riittävää hoitoa
Henkilöstön vähäisyyden pelätään aiheuttavan riskejä asiakkaille
Väkivalta ja sen uhka sekä seksuaalinen häirintä ja työntekijöihin kohdistuva kritiikki
lisääntyneet
Työntekijät ovat aiempaa huolestuneempia terveydestään ja turvallisuudestaan

• Ympärivuorokautinen hoito

• Henkilöstön fyysiset ja henkiset rasitusoireet yleisiä
• Työntekijöiden huoli omasta terveydestä ja turvallisuudesta kasvanut
Työntekijöiden kokema työn kontrollointi on kasvanut vanhuspalveluissa ja
vaikutusmahdollisuudet oman työn organisointiin ovat vähentyneet.
Vehko ym. 2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-241-3, Kröger ym. 2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7372-8

Ei aina tarkista lääkkeen sopivuutta murskaamiselle 41 %
Sekoittaa useiden lääkkeen lääkemurskan keskenään 40 %
Murskaa entero-valmisteita 34 %
Murskaa depot-valmisteita 32 %
Avaa kapseleita, jotka eivät siihen sovellu 32 %
Ei huolehdi, että antaa lääkkeen tyhjään mahaan, mikäli ohjeistettu 53 %
Ei aina seuraa ei-toivottujen vaikutusten ilmaantumista 52 %
Ei aina seuraa, vaikuttaako lääke halutulla tavalla 41 %

Osaaminen
Asenne
Etiikka
Tiedon soveltaminen
Esimiestyö
Toimintakulttuuri

Karttunen, M. 2019. Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa hoitohenkilöstön arvioimana.
Väitöskirja. http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2342-1

TERVEYDENHUOLLON KANSALLISTEN
LAATUREKISTEREIDEN VALMISTELU 2018-2020

▪ Toukokuun 2019 alussa voimaan tullut laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta
käytöstä (ns. toisiolaki) ja sen kanssa samassa yhteydessä hyväksytty THL-laki:
- luovat edellytykset kansallisten laaturekisterien toiminnalle
- sujuvoittavat sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen käyttöä
tutkimuksessa ja tilastoinnissa
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Sairaanhoitajan käynnit muodostivat 50 %
lääkärin ja sairaanhoitajan avosairaanhoidon
käynneistä vuonna 2018.
Potilaat pääsevät sairaanhoitajan vastaanotolle
nopeammin kuin lääkärin vastaanotolle.
THL:n tekemän kyselyn mukaan MannerSuomen terveyskeskuksista 42 % hyödyntää
rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettuja
työntekijöitä.
Näiden terveyskeskusten alueella asuu MannerSuomen väestöstä 51 %.
(Syrjä V. THL, 22.10.2019.)

Hoitotyön johtajat avainasemassa hoitotyön
toimintatapojen organisoinnissa uusissa SOTEkeskuksissa.

