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  Lääkelaki (395/1987) 57 §:n 3 momentti, 57 a §, 61 §:n 6 momentti ja 65 
  §:n 3 momentti sellaisena kuin 57 §:n 3 momentti on laissa 1112/2010, 57 
  a § laissa 435/2010, 61 §:n 6 momentti ja 65 §:n 3 momentti laissa 
  773/2009  
 
  Lääkeasetus (693/1987) 29 § sellaisena kuin se on asetuksessa 803/2009  

 
 
Kohderyhmät 
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  Lääkekeskukset 
 
    

Voimassaoloaika 
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  toistaiseksi 
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1 Yleistä  

Lääkkeen määräämisen ja toimittamisen tulee muodostaa lääkkeen käyttä-
jän, lääkkeen määrääjän, apteekin ja terveydenhuollon kannalta turvallinen 
ja tarkoituksenmukainen kokonaisuus.  
 
Apteekin tulee omalta osaltaan varmistaa lääkkeiden saatavuus. Lääkkeen 
määrääjän ja apteekin on tarkoituksenmukaista sopia paikallisesti lääkitys-
turvallisuutta ja lääkkeiden järkevää käyttöä edistävistä sekä lääkekustan-
nusten kasvua hillitsevistä toimenpiteistä. Tällaisena toimenpiteenä voidaan 
mainita esimerkiksi lääkevalikoiman arviointi hoitosuositusten ja paikallisten 
tarpeiden näkökulmasta. Jos apteekki tai sivuapteekki vastaa lääkkeiden 
toimittamisesta lääketilauksella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksik-
köön, asianmukaisista lääkkeiden laadun ja lääkitysturvallisuuden takaavis-
ta menettelytavoista tulee sopia yhteistyössä kyseisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimintayksikön kanssa. 

 

2 Suhde muihin säännöksiin  

Lääkäreiden, hammaslääkäreiden, optikoiden, suuhygienistien sekä rajat-
tuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettujen henkilöiden lääkkeen määrää-
mistä koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
lääkkeen määräämisestä (1088/2010). Asetuksessa on myös lääkemäärä-
yksen sisältöä ja muotoa koskevat säännökset. 
 
Eläinlääkäreiden lääkkeen määräämisestä on säädetty maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksessa lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä 
eläinlääkinnässä (7/EEO/2008).   
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä on säädetty sähköisestä lääkemääräyk-
sestä annetussa laissa (61/2007) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa (485/2008).   
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä on säädetty terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994).  
 
Huumausaineista on säädetty huumausaineista annetussa laissa 
(373/2008), valtioneuvoston asetuksessa huumausaineina pidettävistä ai-
neista, valmisteista ja kasveista (543/2008) ja valtioneuvoston asetuksessa 
huumausaineiden valvonnasta (548/2008). 
 
Apteekkisopimuksesta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä 
(33/2008). 
 
Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toiminnasta on annettu erillinen mää-
räys. Lääkkeiden toimittamista koskevaa määräystä noudatetaan sairaala-
apteekin ja lääkekeskuksen toiminnassa siltä osin kuin toiminnasta ei mää-
rätä erillisessä määräyksessä. 
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3 Määritelmät  

Tässä määräyksessä käytettävillä määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa: 
 
Alkoholilääkemääräys  

Lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin antama yksinomaan etanolin 
(96 %) tai lievästi denaturoidun etanolin toimittamiseen apteekista tarkoitet-
tu pro auctore -lääkemääräys. 

 
Alkoholipitoinen lääkevalmiste 
  Enemmän kuin 5,0 painoprosenttia etanolia sisältävä lääkevalmiste. 
 
Erityislupa  
  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antama määräaikainen 
  lupa sellaisen lääkevalmisteen kulutukseen luovuttamiseen, jolla ei ole 
  voimassa olevaa myyntilupaa. 
 
Ex tempore -lääkevalmiste  
  Apteekissa tilauksesta valmistettava itsehoito- tai reseptilääkevalmiste, 
  joka toimitetaan välittömästi asiakkaalle. 
 
Faksi-lääkemääräys   

Lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin apteekkiin faksilla lähettämä 
lääkemääräys. 

 
Huumausaine  
  Huumausainelain (373/2008) 3 §:ssä tarkoitettu aine tai valmiste. 
 
Iteroitu lääkemääräys  
  Lääkemääräys, joka lääkkeen määrääjän tekemän merkinnän perusteella 
  voidaan toimittaa määräajoin uudelleen.  
 
Itsehoitolääkevalmiste  
  Lääkevalmiste, joka voidaan toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä.  
 
Kirjallinen huumausainelääkemääräys  

Lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin vahvistetulla huumausainelää-
kemääräyslomakkeella antama, varsinaisten huumausaineiden toimittami-
seen apteekista tarkoitettu säilytettävä lääkemääräys.  

 
Kirjallinen lääkemääräys  

Lääkkeen määräämiseen oikeutetun paperille laatima määräys, jonka pe-
rusteella apteekki toimittaa asiakkaalle lääkevalmisteen.  

 
Lääke  

Valmiste tai aine, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä 
parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä taikka eläi-
messä. Lääkkeeksi katsotaan myös ihmisen tai eläimen terveydentilan tai 
sairauden syyn selvittämiseksi taikka elintoimintojen palauttamiseksi, kor-
jaamiseksi tai muuttamiseksi sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä valmiste tai 
aine.  
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Lääkemääräyksen uusiminen  
Lääkkeen määrääjän apteekista jo toimitettuun kirjalliseen tai faksi-
lääkemääräykseen tekemä merkintä taikka hänen henkilökohtaisesti puhe-
limitse antama ilmoitus, jonka perusteella apteekki voi toimittaa kirjallisen ja 
faksi-lääkemääräyksen sisältämät lääkevalmisteet uudelleen. 

 
Lääketilaus  

Vastaavan lääkärin tai hammaslääkärin antama kirjallinen määräys lääk-
keen toimittamisesta sairaalan, terveyskeskuksen, yksityisen terveyden-
huollon palvelujen tuottavan toimintayksikön tai sosiaalihuollon toimintayk-
sikön käyttöön. Lääketilaus on myös sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen 
hoitajan allekirjoittama tilaus kyseessä olevan laitoksen tai lääkelain 
(395/1987) 62 §:ssä tarkoitettuun käyttöön sekä aluksen varustamon edus-
tajan tai aluksen päällikön allekirjoittama tilaus laiva-apteekille.  

 
Lääkevaihto  

Määrätyn lääkevalmisteen vaihtaminen apteekissa lääkevalmistetta toimi-
tettaessa halvimpaan tai siitä hinnaltaan vähäisesti poikkeavaan vaihtokel-
poiseen lääkevalmisteeseen lääkelain 57 b §:n mukaisesti. 

 
Lääkevalmiste 

Lääke, joka on valmistettu tai maahantuotu lääkelain (395/1987) mukai-
sesti, tarkoitettu lääkkeenä käytettäväksi ja jota myydään tai muutoin luovu-
tetaan kulutukseen myyntipakkauksessa.  

 
PKV-lääkevalmiste  

Pääasiassa keskushermostoon vaikuttava lääkevalmiste 
- joka on mainittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvis-

tamassa luettelossa PKV-lääkkeistä 
- jonka sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mainittu Lääkealan 

turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luettelossa niistä 
lääkeaineista, joita saadaan toimittaa vain lääkemääräyksellä ja jotka 
on kyseisessä luettelossa varustettu etuliitteillä Z, ZA, P ja PA tai 

- joka on myyntiluvassa määritetty PKV-lääkkeeksi  
 
Pro auctore -lääkemääräys  

Lääkemääräys, jolla lääkäri, hammaslääkäri, eläinlääkäri, optikko tai suu-
hygienisti määrää ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavaa lääket-
tä.  

 
Puhelinlääkemääräys  
  Lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin puhelimitse apteekkiin antama 
  lääkemääräys. 
 
Rajattu lääkkeenmäärääminen 

Laillistettu sairaanhoitaja sekä sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja 
ja kätilö, joka on saanut terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
23 b §:n mukaisen kirjallisen määräyksen, on oikeutettu määräämään lääk-
keitä apteekista toimitettavaksi saamansa kirjallisen määräyksen mukaises-
ti.  

 
Reseptikeskus  

Tietokanta, joka koostuu lääkkeen määrääjien lähettämistä sähköisistä lää-
kemääräyksistä ja niihin liitetyistä apteekin toimitustiedoista.  
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Reseptilääke  

Lääkevalmiste, joka voidaan toimittaa apteekista vain lääkkeen määräämi-
sen oikeutetun lääkemääräyksellä. 

 
Rinnakkaistuotu lääkevalmiste  

Muun kuin myyntiluvan haltijan tai tämän maahantuontiin valtuuttaman 
edustajan maahantuoma lääkevalmiste, jolle Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskus on myöntänyt rinnakkaistuontimyyntiluvan. 

 
Sähköinen allekirjoitus  

Sähköisessä muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai joka loogisesti liit-
tyy muuhun sähköiseen tietoon ja jota käytetään allekirjoittajan henkilölli-
syyden todentamiseen ja sähköisen viestin muuttumattomuuden varmista-
misen välineenä.  

 
Sähköinen lääkemääräys  

Lääkkeen määräämiseen oikeutetun henkilön tietojenkäsittelylaitteella laa-
tima lääkemääräys, joka siirretään tietoverkkoja käyttäen reseptikeskuk-
seen.  

 
Säilytettävä lääkemääräys  

Kirjallinen lääkemääräys, joka asiakkaalle lääkevalmistetta toimitettaessa 
jää apteekkiin.  

 
Tutkimuslääke  

Kliinisessä tutkimuksessa tutkittava tai vertailuvalmisteena käytettävä lää-
kevalmiste, joka voi sisältää vaikuttavaa ainetta tai lumetta. Tutkimuslääk-
keellä voi olla myyntilupa tai se voi olla valmiste, jolla ei ole myyntilupaa.  

 
Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet  

Lääkevalmisteet, joiden vaikuttavat aineet ja niiden määrät ovat samanlai-
sia, jotka ovat keskenään biologisesti samanarvoisia ja jotka sisältyvät Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamaan luetteloon kes-
kenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.  

 
Varsinainen huumausaine  

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloihin I, II ja IV sekä vuo-
den 1971 psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloihin I ja 
II kuuluvia aineita sisältävät lääkkeet.  

 
Yleisesti saatavilla oleva lääkevalmiste  
  Lääketukkukaupasta toimitushetkellä saatavilla oleva lääkevalmiste. 
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4 Lääkkeiden toimittaminen  

Lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sen (1088/2010), jäljempänä lääkkeen määräämisasetus, 16 §:n mukaan 
lääkemääräys on voimassa yhden vuoden sen määräämis- tai uusimispäi-
västä lukien ellei voimassaoloaikaa ole rajattu. 
 
Apteekki voi poikkeuksellisesti toimittaa asiakkaalle keskeytymättömän lää-
kehoidon turvaavan lääkemäärän pitkäaikaisen lääkityksen ollessa kysees-
sä, jos lääkemääräyksen vanhenemispäivästä on kulunut korkeintaan yksi 
kuukausi ja jos lääkemääräyksessä on jäljellä kyseistä lääkevalmistetta. 
Keskeytymättömän lääkehoidon turvaamiseksi voidaan lääkettä toimittaa 
enintään kuukauden hoitoa vastaava määrä. Jos lääkkeen pienin markki-
noilla oleva pakkauskoko vastaa yli kuukauden hoitoa, voidaan lääkepak-
kaus toimittaa jakamattomana lukuun ottamatta varsinaisia huumausaineita 
ja PKV-lääkevalmisteita.  
 

4.1 Lääkkeiden toimittamiseen oikeutetut 
Lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet tarkistaa luovutuskuntoon sekä 
luovuttaa asiakkaalle proviisori tai farmaseutti. Koulutusohjelmaansa kuulu-
van harjoittelun aikana tai sen suorittamisen jälkeen farmasian opiskelija 
saa toimia farmaseutin tehtävässä ainoastaan proviisorin tai farmaseutin 
valvonnassa. Tällöin sekä opiskelijan että valvojan on käytävä ilmi lääkkeen 
toimitustiedoista.  
 
Sähköisen lääkemääräyksen saa hakea reseptikeskuksesta toimittamista 
varten reseptikeskuksen tietojen käsittelyyn apteekissa oikeutetut eli far-
maseutti tai proviisori. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 
(61/2007) perustelujen (HE 250/2006) mukaan farmasian opiskelijat voivat 
hakea sähköisen lääkemääräyksen reseptikeskuksesta toimittamista varten 
ja valmistella toimittamista, mutta lääkkeen toimittamisen tulee tapahtua 
proviisorin tai farmaseutin valvonnassa. Apteekin teknisellä henkilökunnalla 
ei ole oikeutta nähdä reseptikeskuksen tietoja.  
 

4.2 Asiakkaan tunnistaminen ja suostumukset 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n mukaan, kun lääke toi-
mitetaan apteekista sähköisen lääkemääräyksen perusteella, tulee lääk-
keen ostajan osoittaa luotettavasti, että hänellä on oikeus vastaanottaa lää-
ke.  
 
Lain perustelujen (HE 250/2006) mukaan sähköisellä lääkemääräyksellä 
toimitettavan lääkkeen ostajana voi olla potilas itse, hänen laillinen edusta-
jansa tai joku muu hänen puolestaan toimiva henkilö. Luotettavana selvi-
tyksenä voidaan pitää ostajalla mukana olevaa potilasohjetta, potilaan sai-
rausvakuutuskorttia tai muuta vastaavaa tapaa, jolla ostaja osoittaa olevan-
sa henkilö, jolle lääke on määrätty tai jolla on oikeus toimia potilaan puoles-
ta.  
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Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 11 §:n mukaan potilaan tai 
hänen puolestaan toimivan henkilön (lääkkeen ostaja) suullisesta pyynnös-
tä apteekilla on oikeus saada reseptikeskuksesta potilaan 
- sähköisen lääkemääräyksen yksilöimiseksi välttämättömät, toimittamat-

tomia tai osittain toimitettuja sähköisiä lääkemääräyksiä koskevat tiedot; 
- sähköisen lääkemääräyksen toimittamisessa tarvittavat tiedot, mukaan 

lukien sairausvakuutuskorvaukseen vaikuttavat tiedot; sekä 
- muut reseptikeskuksessa olevat tiedot potilaan lääkemääräyksistä; jos 

lääkkeen noutaa joku muu kuin potilas tai hänen laillinen edustajansa, 
tulee lääkkeen ostajalla olla tällöin potilaan tai hänen laillisen edusta-
jansa allekirjoittama suostumus.  

 

4.3 Lääkemääräyksen oikeellisuuden varmistaminen  
Apteekin on varmistettava lääkemääräyksen ja muiden lääkemääräyksen 
toimittamiseen liittyvien asiakirjojen oikeellisuus. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää asiakirjojen oikeellisuuteen toimitettaessa väärinkäyttöön soveltu-
vaa lääkevalmistetta. Faksi- tai puhelinlääkemääräystä toimitettaessa on 
varmistuttava siitä, että lähettäjä ja vastaanottaja ovat tunnistettavissa. 

 
Jos lääkemääräystä epäillään väärennetyksi, lääkäriä harhaanjohdetuksi 
lääkevalmistetta määrättäessä tai jos on epäiltävissä, että lääkevalmistetta 
käytetään väärin, lääkemääräystä ei saa toimittaa ennen kuin asia on selvi-
tetty lääkkeen määrääjän kanssa. Lääkkeen määrääjän ilmoittaessa ettei 
lääkemääräystä saa toimittaa tai jos lääkemääräys todetaan väärennök-
seksi tai sen oikeellisuutta ei ole voitu tarkistaa, lääkemääräykseen on teh-
tävä tästä merkintä tai sähköinen lääkemääräys lukittava. Jos lääkkeen 
määrääjää ei tavoiteta, apteekki voi toimittaa lääkkeen välttämättömiksi 
katsomissaan tapauksissa siksi ajaksi, kunnes asia voidaan tarkistaa lääk-
keen määrääjältä. 
 
Jos apteekissa on perusteltua syytä epäillä, että lääkkeen määrääjä ei nou-
data lääkkeen määräämisestä annettuja säädöksiä tai lääkkeen määräämi-
nen ei ole asianmukaista, tulee apteekin ottaa yhteyttä lääkkeen määrää-
jään. Jos yhteydenotoista huolimatta toiminta jatkuu muuttumattomana, ap-
teekin tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjän työnantajaan tai terveyden-
huollon ammattihenkilöitä valvovaan viranomaiseen.   

 

4.4 Lääkemääräyksen korjaaminen ja mitätöinti 
Lääkkeen määrääjältä tulee pyytää selvennys tai oikaisu silloin, kun lääke-
määräys on epäselvä tai puutteellinen. Kirjalliseen ja faksi-
lääkemääräykseen tulee tehdä merkinnät oikaisuista, selvennyksistä ja var-
mistuksista. Farmaseutin tai proviisorin on varmennettava merkinnät allekir-
joituksellaan ja päivämäärällä.  
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 10 §:n mukaan, jos resepti-
keskuksessa oleva toimittamaton tai osittain toimitettu sähköinen lääke-
määräys on virheellinen, voi lääkettä apteekista toimittava farmaseutti ja 
proviisori tehdä lääkkeen määrääjän suullisella suostumuksella tarvittavat 
korjausmerkinnät lääkemääräykseen. Korjaus on allekirjoitettava sähköi-
sesti.  
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Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 10 §:n mukaan lääkkeen toi-
mittaja voi potilaan suullisella suostumuksella mitätöidä reseptikeskuksessa 
olevan toimittamattoman tai osittain toimitetun sähköisen lääkemääräyksen.  
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun asetuksen 3 §:n mukaan resepti-
keskuksessa olevan toimittamattoman tai osittain toimitetun lääkemääräyk-
sen sekä lääkkeen toimituksen mitätöinti on allekirjoitettava sähköisesti.  
 

4.5 Lääkevaihto 
Lääkevaihdosta säädetään lääkelain 57 b §:ssä. Lääkkeen määrääjien ja 
apteekkien on tarkoituksenmukaista sopia paikallisesti lääkevaihtoon liitty-
vistä yhteisistä menettelytavoista. Mahdollisuus määrätyn lääkevalmisteen 
vaihtamiseen vaihtokelpoiseen lääkevalmisteeseen tulee selvittää asiak-
kaan kanssa lääkemääräystä vastaanotettaessa.  
 
Lääkemääräyksessä määrätty pitkäaikaiseen sairaudenhoitoon käytettävä 
valmiste, lukuun ottamatta varsinaisia huumausaineita ja PKV-
lääkevalmisteita, voidaan vaihtaa vaihtokelpoisen valmisteen erikokoiseen 
pakkaukseen, jos pakkauskoko ei merkittävästi poikkea määrätyn valmis-
teen pakkauskoosta.  
 
Vaikuttavan aineen nimellä määrättyä lääkettä sekä rinnakkaistuotua lää-
kevalmistetta toimitettaessa noudatetaan lääkevaihdon periaatteita. 
 
Vastuu määrätyn lääkevalmisteen vaihtamisesta Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksen vahvistaman luettelon mukaiseen vaihtokelpoiseen 
lääkevalmisteeseen on apteekilla. 
 

4.6 Toimitettava lääkepakkaus 
Lääkevalmiste toimitetaan jakamattomana myyntipakkauksena, ellei sen 
jakamiseen ole erityistä syytä. Jakamisen syynä voivat olla esimerkiksi eri-
tyiset hoidolliset perusteet, jolloin lääkkeen määrääjä voi katsoa tarkoituk-
senmukaiseksi määrätä kaupan olevasta pakkauskoosta poikkeavan mää-
rän lääkettä. Jaetussa pakkauksessa tulee olla kaikki valmistajan alkupe-
räiseen pakkaukseen tekemät lääkevalmisteen tunnistamisen sekä oikean 
käytön ja säilytyksen kannalta tarpeelliset merkinnät.  
 
Jos lääkemääräyksessä ilmoitettu lääkevalmisteen määrä poikkeaa kaupan 
olevista pakkauksista, merkittävästi suurempaa määrää lääkettä ei saa toi-
mittaa neuvottelematta asiasta lääkkeen määrääjän kanssa. Pitkäaikais-
hoidossa käytettävää lääkettä, lukuun ottamatta varsinaisia huumausaineita 
ja PKV-lääkevalmisteita, voidaan potilaalle luovuttaa harkinnan mukaan 
lääkemääräyksessä ilmoitettua määrää suurempi määrä. 
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4.7 Annostuksen tarkastaminen 
Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen annostusohje tulee tarkistaa ap-
teekissa. Jos lääkevalmistetta on määrätty käytettäväksi suurempi annos 
kuin valmisteyhteenvedon ilmoittama annostusohje tai ex tempore -
valmisteen annos ylittää tunnetussa lähdeteoksessa annetun enimmäisan-
nostuksen, lääkemääräystä ei saa toimittaa, ellei lääkkeen määrääjä ole 
varustanut sitä merkinnällä "sic".  
 

4.8 Ohjelippuun tehtävät merkinnät  
Jokaisessa lääkemääräyksellä toimitettavassa lääkepakkauksessa on olta-
va valkoinen ohjelippu seuraavin tiedoin: 
- lääkkeen käyttäjän tai laitoksen nimi  

tai merkintä "Eläimille" sekä eläinlaji, eläimen tunnistustiedot ja omista-
jan tai haltijan nimi 

- eläinlääkkeen varoaika siten, kuin se on lääkemääräykseen merkitty 
- ohjeet lääkkeen käytöstä  
- lääkkeen käyttötarkoitus, jos se on lääkemääräykseen merkitty  
- toimitettavien pakkausten lukumäärä 
- tieto lääkkeen toimittaneesta proviisorista tai farmaseutista     
- päivämäärä 
- apteekin nimi  
- lääkkeen hinta 
- ex tempore-valmisteen koostumus apuaineineen 
- lääkevaihdon yhteydessä määrätyn ja toimitetun lääkkeen nimet ja tieto 

lääkevaihdon tekemisestä apteekissa  
 

4.9 Lääkemääräyslomakkeeseen tehtävät merkinnät  
Lääkemääräyslomakkeeseen tulee merkitä lääkevalmistetta toimitettaessa 
seuraavat tiedot:   
- toimittamispäivämäärä ja apteekin leima 
- lääkkeen valmistaneen, luovutuskuntoon saattaneen ja asiakkaalle toi-

mittaneen farmaseutin ja/tai proviisorin nimikirjaimet   
- toimitettu lääkemäärä  
- kaikkien lääkemääräyslomakkeella olevien valmisteiden osalta lääke-

määräykseen jäljelle jäänyt lääkemäärä tai lääkemääräyksen viimeinen 
voimassaolopäivämäärä, jos lääkettä on määrätty esimerkiksi vuoden 
annos  

- apteekissa valmistetusta lääkkeestä käytettyjen apuaineiden nimet ja 
määrät, jos lääkäri ei ole niitä merkinnyt 

- rinnakkaistuodun valmisteen myyntiluvan haltijan nimi 
- lääkkeen hinta 
- lääkkeen ostajan ilmaisema vaihtokielto  
- toimitettavan lääkevalmisteen nimi, jos kyseisellä toimituskerralla on 

tehty lääkevaihto tai lääke on määrätty vaikuttavan aineen nimellä tai 
jos kyseessä on pohjoismainen resepti 

 
Lääkemääräyksestä tulee voida jäljittää lääkemääräyksen voimassaoloai-
kana toimitetut lääkevalmisteet yksiselitteisesti.  

Lääkemääräyslomakkeen toimittamista koskevia merkintöjä ei saa peittää 
vaan lääkemääräyksestä on kirjoitettava tarvittaessa jäljennös. Mahdolliset 



 11 (22) 
 

  

 

virheelliset merkinnät on korjattava niin, että korjauksista selviää yksiselit-
teisesti korjattu merkintä, korjaajan nimikirjaimet ja korjausajankohta. Jos 
lääkemääräyksestä kirjoitetaan jäljennös ja alkuperäinen lääkemääräys 
luovutetaan takaisin asiakkaalle, tulee alkuperäinen lääkemääräys mitätöi-
dä asianmukaisesti. 
 

4.10 Kirjallinen selvitys sähköisellä lääkemääräyksellä toimitetusta lääkkeestä  
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n mukaan sähköisellä 
lääkemääräyksellä määrätyn lääkkeen luovutuksen yhteydessä lääkkeen 
ostajalle on annettava kirjallinen selvitys toimitetusta lääkkeestä sekä tieto 
lääkemääräyksen toimittamatta olevasta osasta, jollei ostaja ilmoita, että 
hän ei halua selvitystä.  
 
Kirjallisessa selvityksessä tulee esittää seuraavat tiedot toimitetusta lääk-
keestä:   
- toimitetun lääkevalmisteen / määräaikaisen erityislupavalmisteen / pe-

rusvoiteen / kliinisen ravintovalmisteen / lääketietokannan ulkopuolisen 
valmisteen nimi  

- lääkkeen vahvuus  
- lääkemuoto  
- myyntiluvan haltija rinnakkaistuoduilla valmisteilla  
- lääkkeen jäljellä oleva määrä  
- lääkemääräyksen viimeinen voimassaolopäivä  
- tieto siitä, että kysymyksessä on sähköinen lääkemääräys  
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n mukaan selvityksessä 
voi potilaan suullisella suostumuksella olla tiedot kaikista reseptikeskuk-
seen tallennetuista potilaan lääkemääräyksistä Jos lääkkeen noutaa joku 
muu kuin potilas itse tai hänen laillinen edustajansa, voidaan kaikki lääke-
määräystiedot sisältävä selvitys antaa vain, jos potilas tai hänen laillisen 
edustajansa on antanut siihen allekirjoitetun suostumuksensa.  
 

4.11 Luovutuskuntoon saattaminen ja luovuttaminen asiakkaalle 
Lääkemääräyksellä toimitettavat lääkkeet tarkistaa luovutuskuntoon sekä 
luovuttaa asiakkaalle farmaseutti tai proviisori, joiden on varmistuttava siitä, 
että toimitettavaa lääkevalmistetta koskevat ohjeet, määräykset ja lääkkeen 
toimittamiseen liittyvät myyntiluvan ehdot on otettu huomioon. Muiden 
myyntiluvan ehtojen täyttymisestä tulee varmistua. Jos niistä ei voida var-
mistua lääkkeen toimitustilanteessa, asiakkaalle voidaan toimittaa lääkettä 
välttämättömäksi katsotuissa tapauksissa siksi ajaksi, kunnes asia on var-
mistettu lääkkeen määrääjältä. 
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 12 §:n mukaan sähköisen 
lääkemääräyksen toimitustiedot liitetään reseptikeskuksessa olevaan lää-
kemääräykseen ja allekirjoitetaan sähköisesti. Lääkkeen toimittanut ap-
teekki voi korjata virheellisen toimitustiedon. Toimitustiedot ja niiden korja-
ukset on allekirjoitettava kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.   
 
Toimituspoikkeamat tulee dokumentoida apteekissa. Toimituspoikkeamien 
käsittely ja dokumentointi apteekissa edistävät turvallisen lääkehoidon to-
teutumista.  
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Lääkevalmistetta toimitettaessa kirjallinen, faksi- ja puhelinlääkemääräys 
luovutetaan asiakkaalle ellei toisin säädetä.  
 

4.12 Lääkeneuvonta  
Lääkelain 57 §:n 1 momentin mukaan lääkkeitä apteekista ja sivuapteekis-
ta, toimitettaessa farmaseuttisen henkilökunnan on pyrittävä varmistumaan 
lääkeneuvonnan avulla siitä, että lääkkeen käyttäjä on selvillä lääkkeen oi-
keasta ja turvallisesta käytöstä.  Lisäksi lääkkeen ostajalle tulee antaa tieto-
ja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikut-
tavista seikoista.  
 
Lääkelain 57 §:n 2 momentin mukaan apteekin palvelupisteestä ja apteekin 
verkkopalvelun välityksellä lääkkeitä toimitettaessa apteekkarin, Helsingin 
yliopiston apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin tulee huolehtia siitä, 
että lääkkeen ostajalla on mahdollisuus saada farmaseuttisen henkilökun-
nan neuvoja ja opastusta lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, tie-
toja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vai-
kuttavista seikoista. 
 
Lääkkeiden toimittamisen yhteydessä on pyrittävä varmistumaan myös ko-
tihoidon, palvelukodin tai muun vastaavan tahon asiakkaiden lääkeneuvon-
nasta. Lääkkeen määrääjän ja apteekin tulee yhteistyössä varmistaa, että 
lääkkeen käyttäjä saa yhdenmukaiset ja kattavat tiedot lääkevalmisteesta. 
Apteekissa on oltava lääkeneuvonnan tueksi tarvittavat tietolähteet ja val-
miudet niiden käyttöön. Apteekissa tulee olla toimintaohje lääkeneuvonnas-
ta. 
 
Apteekissa annettavan lääkeneuvonnan merkitys korostuu keskenään vaih-
tokelpoisten lääkevalmisteiden toimituksen yhteydessä. Farmaseuttisen 
henkilökunnan tulee varmistua siitä, että asiakas on tietoinen toimitettavan 
lääkevalmisteen korvaavan aikaisemmin käytetyn lääkevalmisteen. Lääke-
vaihdon mahdollisuudesta opastettaessa tulee lääkkeen ostajalle antaa tie-
toja lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vai-
kuttavista seikoista.  
 
Farmaseuttiseen asiantuntemukseen perustuvaa lääkeneuvontaa tulee an-
taa myös apteekkien palveluvalintaosastoilla.  
 

4.13 Toiminta poikkeustilanteessa 
Poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi suuronnettomuuden, muun erityi-
sen hätätilanteen tai apteekin ja reseptikeskuksen välisen yhteyden häiriön 
vuoksi, apteekinhoitaja voi joutua poikkeamaan näistä määräyksistä poti-
laan välttämättömän lääkehoidon turvaamiseksi. Tällöin apteekinhoitajan 
on omaa ammattitaitoaan käyttäen varmistuttava siitä, että lääkitysturvalli-
suus ei vaarannu. Nämä yksittäiset poikkeamat tulee dokumentoida aptee-
kissa.  
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4.13.1 Toiminta apteekin ja reseptikeskuksen välisen yhteyden häiriötilanteessa  
Apteekin ja reseptikeskuksen välisen yhteyden häiriötilanteessa tulee ap-
teekissa toimia siten, että asiakkaalle välttämättömän lääkehoidon jatkumi-
nen voidaan turvata.  
 
Yksittäistä apteekkia koskevassa häiriötilanteessa asiakas ohjataan harkin-
nan mukaan toiseen apteekkiin. Jos asiakkaan ohjaaminen toiseen apteek-
kiin ei ole mahdollista, on apteekissa selvitettävä asiakkaan sähköisen lää-
kemääräyksen tiedot olemassa olevista dokumenteista kuten potilasohjees-
ta, yhteenvedosta tai lääkkeen toimittamisen yhteydessä annetusta kirjalli-
sesta selvityksestä.  
 
Jos lääkemääräyksen tietoja ei voida selvittää siten, että apteekissa voi-
daan varmistua asiakkaalle toimitettavan lääkkeen, lääkemuodon, vahvuu-
den ja annosteluohjeen oikeellisuudesta, tulee apteekin ottaa yhteyttä hoi-
tavaan lääkäriin tai terveydenhuollon toimintayksikköön. Jos hoitavaa lää-
käriä ei tavoiteta tai potilaan lääkemääräystietoja ei saada terveydenhuol-
lon toimintayksiköstä, on asiakas ohjattava lääkärin vastaanotolle esimer-
kiksi päivystykseen. 
 
Apteekin toiminta häiriötilanteessa on ohjeistettava yhteistyössä paikallisen 
terveydenhuollon kanssa. Toimintaohjeesta on käytävä ilmi muun muassa 
- miten asiakkaan reseptikeskuksessa olevan lääkemääräyksen sisältö 

saadaan yksiselitteisesti ja luotettavasti selvitettyä  
- mihin otetaan yhteyttä tai mihin asiakas ohjataan, jos reseptikeskukses-

sa olevan lääkemääräyksen sisältöä ei ole mahdollista selvittää aptee-
kissa asiakkaalla olevista dokumenteista 

- lääkkeen toimitustietojen kirjaaminen reseptikeskukseen jälkikäteen. 
 

4.14 Reseptipäiväkirja 
Lääkelain 57 a §:n mukaan apteekissa ja sivuapteekissa on pidettävä ka-
lenterivuosittain luetteloa lääkemääräyksistä (reseptipäiväkirja). Luetteloa 
tulee pitää kaikista lääkkeen määräämiseen oikeutettujen määräämistä 
lääkemääräyksellä tai lääketilauksella toimitettavista lääkevalmisteista aika-
järjestyksessä, juoksevasti numeroituna reseptipäiväkirjana.  
 
Reseptipäiväkirjaa on säilytettävä viisi vuotta. 
 
Päiväkirjassa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: 
- lääkevalmisteen käyttäjä tai laitos 
- lääkkeen määrääjän nimi 
- toimitettu lääkevalmiste ja sen määrä 
- lääkevalmisteista, joiden lähtö- tai raaka-aineena on käytetty ihmisverta 

tai sen osia, kirjataan reseptipäiväkirjaan toimitettavan lääkevalmisteen 
eränumero  

 
Vaihtokelpoista lääkevalmistetta toimitettaessa tulee jokaisella toimitusker-
ralla merkitä lisäksi: 
- tieto lääkkeen määrääjän tekemästä vaihtokiellosta 
- tieto lääkkeen ostajan tekemästä vaihtokiellosta 
- määrätty vaihtokelpoinen lääkevalmiste 
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- rinnakkaistuotua lääkevalmistetta toimitettaessa valmisteen myyntiluvan 
haltijan nimi 

 
Reseptipäiväkirjaa voidaan säilyttää myös elektronisessa muodossa siten, 
että tarvittavat tiedot on saatavilla muuttumattomina. Elektronisessa muo-
dossa olevan reseptipäiväkirjan tietojen käsittelyssä on huomioita-
va henkilötietolain (523/1999) säännökset. Reseptipäiväkirjan tietoja ei saa 
luovuttaa sivullisille. 
 

5 Lääkemääräysten toimittamisessa noudatettavat menettelytavat 

5.1 Sähköinen lääkemääräys 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 2 §:n ja 6 §:n nojalla sähköi-
sellä lääkemääräyksellä ei voi toimittaa eläinlääkkeitä, pro auctore -
lääkemääräyksiä tai kirjallisia lääketilauksia. 
 
Toimitettaessa lääkevalmisteita sähköisellä lääkemääräyksellä apteekin 
verkkopalvelun välityksellä, tulee noudattaa Lääkealan turvallisuus- ja ke-
hittämiskeskuksen antamaa määräystä apteekin verkkopalvelusta. 
 

5.2 Kirjallinen lääkemääräys 
Lääkkeen määräämisasetuksen 12 §:n, 18 §:n ja 19 §:n säännösten mu-
kaan lääkkeen määräämiseen oikeutettu laatii kirjallisen lääkemääräyksen 
tähän tarkoitukseen painetulle lomakkeelle tai tietojärjestelmästä kirjallisena 
tulostetulle lomakkeelle, jollei perustellusta syystä muuta johdu. Kirjallinen 
lääkemääräys voidaan uusia tai määrätä uudelleen toimitettavaksi, jos lää-
kemääräyksellä ei ole määrätty säilytettävän lääkemääräyksen edellyttäviä 
lääkkeitä.   
 

5.3 Puhelinlääkemääräys 
Lääkkeen määräämisasetuksen 15 §:n ja 18 §:n sekä MMM:n asetuksen 
(7/EEO/2008) ja sen liitteiden säännösten mukaan lääkärin, hammaslääkä-
rin tai eläinlääkärin tulee antaa puhelinlääkemääräys apteekkiin henkilökoh-
taisesti. Puhelinlääkemääräystä ei voi uusia tai määrätä uudelleen toimitet-
tavaksi. Puhelinlääkemääräyksellä ei voi määrätä säilytettävän lääkemää-
räyksen edellyttäviä lääkkeitä. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavaa 
lääkevalmistetta saa määrätä puhelimitse enintään pienimmän pakkaus-
koon. Ainakin osa samalle puhelinlääkemääräyslomakkeelle kirjoitetuista 
lääkkeistä tulee toimittaa siitä apteekista, johon puhelinlääkemääräys on 
annettu. 
 
Farmaseutin tai proviisorin on vahvistettava vastaanottamansa puhelinlää-
kemääräys allekirjoituksellaan.  
 

5.4 Faksi-lääkemääräys  
Lääkkeen määräämisasetuksen 14 §:n ja MMM:n asetuksen (7/EEO/2008) 
ja sen liitteiden mukaan lääkäri, hammaslääkäri tai eläinlääkäri voi antaa 
lääkemääräyksen faksina. Faksi-lääkemääräyksen käyttö tulee rajoittaa 
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vain erityisiin tilanteisiin. Faksi-lääkemääräys voidaan uusia tai määrätä 
uudelleen toimitettavaksi. Faksi -lääkemääräyksellä ei voi määrätä säilytet-
tävän lääkemääräyksen edellyttäviä lääkkeitä. Faksi-lääkemääräyksellä 
lääkäri tai hammaslääkäri voi määrätä PKV-lääkettä enintään pienimmän 
pakkauskoon. Jos faksi-lääkemääräys on iteroitu, voi PKV-lääkkeen pie-
nimmän pakkauskoon toimittaa apteekista uudelleen iterointi-merkinnän 
mukaisesti yhdestä kolmeen kertaa toimitusvälit huomioon ottaen. Ainakin 
osa samalle faksi-lääkemääräyslomakkeelle kirjoitetuista lääkkeistä tulee 
toimittaa siitä apteekista, johon faksi-lääkemääräys on annettu.  
 

5.5 Iteroitu lääkemääräys 
Lääkkeen määräämisasetuksen 18 §:n mukaan lääkkeen määrääjä voi ra-
joittaa lääkkeen saannin tapahtuvaksi määräajoin eli määräämällä kirjalli-
sen, faksi- ja sähköisen lääkemääräyksen toimitettavaksi uudelleen. Iteroin-
tia varten lääkemääräykseen merkitään ”iter semel” (toimitetaan kerran uu-
delleen), ”iter bis” (toimitetaan kahdesti uudelleen) tai ”iter ter” (toimitetaan 
kolmesti uudelleen). Iteroituun lääkemääräykseen voidaan merkitä uudel-
leen toimittamisen aikaisin ajankohta määräämällä toimitusväli päivinä, 
viikkoina tai kuukausina edellisestä toimituksesta.  
 
Jos iteroituun lääkemääräykseen ei ole merkitty väliaikaa, apteekin tulee 
selvittää toimitusväli lääkemääräykseen merkityn annostusohjeen mukaan 
varmistaen lääkkeen oikea ja turvallinen käyttö.  
 
Iteroitua lääkemääräystä ei saa toimittaa uudelleen sen jälkeen, kun mää-
räyksen antamisesta on kulunut yli vuosi. 

 
Säilytettävän lääkemääräyksen vaativan lääkkeen lääkemääräystä, puhe-
linlääkemääräystä, pro auctore -lääkemääräystä ja kertaalleen toimitettua 
tai uusittua lääkemääräystä ei voi iteroida. Iteroitua lääkemääräystä ei voi 
uusia. 
 

5.6 Pohjoismainen lääkemääräys 
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa lääkärien kyseisissä maissa 
kirjoittamat lääkemääräykset saa toimittaa Suomessa noudattaen tätä määrä-
ystä.  
 
Varsinaisia huumausaineita, alkoholeja tai muita sellaisia lääkevalmisteita, joi-
ta lääkäri on oikeutettu määräämään vain säilytettävällä lääkemääräyksellä, ei 
pohjoismaisella lääkemääräyksellä saa toimittaa.  
 
Toimitettavan lääkevalmisteen tulee olla Suomessa ja lääkemääräyksen al-
kuperämaassa myyntiluvan saanut lääkevalmiste tai apteekissa valmistettava 
lääkevalmiste. Jos lääkevalmisteella on eri nimi eri pohjoismaissa, valmiste 
voidaan toimittaa, jos se muuten on vastaava. Lääkemääräykseen tulee mer-
kitä toimitetun lääkevalmisteen nimi. 

 
Pohjoismainen lääkemääräys voi olla alkuperäinen tai uusittu. Jos käyttö-
ohjetta esimerkiksi kielen takia ei kyetä selvittämään, lääkemääräys saa-
daan toimittaa, jos potilas ilmoittaa ymmärtävänsä käyttöohjeen. Ohje-
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lippuun kirjoitetaan tällöin käyttöohjeen sijasta "Användes enligt anvisnin-
garna på receptet" tai sama asia asiakkaan käyttämällä kielellä. 
 

5.7 Lääketilaus 
Lääkkeitä voidaan toimittaa kirjallisen lääketilauksen perusteella sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintayksikön tai hammaslääkärin vastaanoton käyttöön 
tai laiva-apteekkiin.   
 
Lääketilauksella tarkoitetaan asianomaisen toimintayksikön toiminnasta 
vastaavan tai hänen valtuuttamansa lääkärin tai hammaslääkärin antamaa 
kirjallista tilausta lääkevalmisteen toimittamisesta sosiaali- tai terveyden-
huollon toimintayksikön tai hammaslääkärin vastaanoton käyttöön. Lääketi-
lauksen voi myös allekirjoittaa sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen hoitaja 
kyseisen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön tai lääkelain 62 §:n 
tarkoittamaan käyttöön. Aluksen varustamon edustaja tai aluksen päällikkö 
voi allekirjoittaa lääketilauksen laiva-apteekkiin hankittavista lääkkeistä, jot-
ka sisältyvät Merenkulkuhallituksen määräykseen laiva-apteekeista. Tilat-
taessa muita lääkkeitä laiva-apteekkiin lääketilauksen allekirjoittajana tulee 
olla lääkäri.  
 
Tutkimuslääkkeiden toimituksessa käytetään lääketilauksen periaatteita. Li-
säksi tutkimuslääkkeiden säilytyksessä, käsittelyssä ja toimittamisessa on 
otettava huomioon Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antamat 
määräykset ihmiseen kohdistuvista kliinisistä lääketutkimuksista ja kliinisistä 
eläinlääketutkimuksista. 
 
Eläinlääkäri voi MMM:n asetuksen (7/EEO/2008) ja sen liitteiden mukaan 
määrätä ammattinsa harjoittamisen yhteydessä tarvittavia lääkkeitä pro aucto-
re -lääkemääräyksellä. 
 

6 Alkoholipitoisen, varsinaisen huumausaineen, PKV- ja erityisluvallisen lääkevalmisteen toi-
mittaminen  

6.1 Alkoholipitoinen lääkevalmiste  
Etanoli (96 %) ja lievästi denaturoitu etanoli on toimitettava säilytettävällä  
pro auctore -lääkemääräyksellä, joka on säilytettävä apteekissa toimitus-
vuotta seuraavan kokonaisen kalenterivuoden ajan.  
 
Apteekissa tulee kiinnittää huomiota alkoholipitoista lääkevalmistetta toimi-
tettaessa lääkkeen määräämisasetuksen 22 §:ssä säädettyihin alkoholin 
määräämistä koskeviin rajoituksiin. 
 
Etanoli (96 %) on toimitettava laimentamattomana alkuperäisissä pulloissa. 
  
Lievästi denaturoidun etanolin laimennoksia voidaan toimittaa asiakkaalle 
ulkoiseen käyttöön vain säilytettävällä lääkemääräyksellä. 
  
Seuraavia alkoholipitoisia lääkevalmisteita saa toimittaa ilman lääkemäärä-
ystä enintään 200 ml ja eläinlääkintään enintään 500 ml, jos seoksen pää-
asiallinen vaikuttava aine on jokin muu kuin etanoli: 
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- Dispensatorium Fennicumin valmisteita 
- apteekkien omia tai asiakkaan kirjallisesti tilaamia enintään 20 paino-

prosenttia (m/m) etanolia sisältäviä valmisteita  
- ulkoisesti käytettäviä seoksia tai valmisteita, joissa vaikuttavien ainei-

den liuottamiseksi tai säilymisen vuoksi on tarpeen käyttää enemmän 
kuin 20 painoprosenttia (m/m) etanolia 

 

6.2 Varsinainen huumausaine 
Varsinaiset huumausaineet on toimitettava vahvistetulla, alkuperäisellä 
huumausainelääkemääräyslomakkeella, sähköisellä lääkemääräyksellä tai 
lääketilauksella niille, jotka saavat tehdä lääketilauksen. Jos varsinainen 
huumausaine on määrätty yksittäiselle potilaalle, potilaan henkilötunnus on 
kirjattava reseptipäiväkirjaan. 
 
Huumausainelääkemääräyslomakkeella määrätty huumausaine voidaan 
toimittaa useassa osassa samasta apteekista. Ensimmäisellä toimi-
tuskerralla lääkemääräys jää apteekkiin. Huumausainelääkemääräys on 
säilytettävä apteekissa vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka 
aikana se on laadittu.  
 
Sähköisellä lääkemääräyksellä laaditun huumausainelääkemääräyksen 
osatoimitukset voidaan toimittaa eri apteekeista.  
 
Lääketilauksella muualle kuin sairaala-apteekkiin, lääkekeskukseen tai 
eläinlääkäriasemille toimitettaviin huumausaineiksi luokiteltuihin lääkkeisiin 
tulee apteekissa liittää pakkauskohtainen kulutuskortti valtioneuvoston ase-
tuksessa huumausaineiden valvonnasta (548/2008) 9 §:ssä säädetyllä ta-
valla. 
 

6.3 PKV-lääkevalmiste  
PKV–lääkevalmisteen voi toimittaa kirjallisella, puhelin- tai faksi-
lääkemääräyksellä lukuun ottamatta niitä PKV-lääkevalmisteita, jotka edel-
lyttävät säilytettävää lääkemääräystä. Sähköisellä lääkemääräyksellä voi 
toimittaa kaikkia PKV-lääkevalmisteita, myös PKV-lääkevalmisteita, jotka 
edellyttävät säilytettävän lääkemääräyksen. 

 
Vain erillisellä, säilytettävällä lääkemääräyksellä voidaan toimittaa sellaisia 
PKV–lääkkeitä,  
- joiden myyntilupaan on liitetty ehto säilytettävästä lääkemääräyksestä tai 

jotka ovat 
- lääkevalmisteita, joiden sisältämät pääasialliset vaikuttavat aineet on mai-

nittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamassa luet-
telossa niistä lääkeaineista, joita saadaan toimittaa vain lääkemääräyksel-
lä ja jotka on kyseisessä luettelossa varustettu etuliitteillä ZA tai PA.  

 
Säilytettävä lääkemääräys voidaan toimittaa useassa osassa samasta ap-
teekista. Ensimmäisellä toimituskerralla lääkemääräys jää apteekkiin, jossa 
se on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana 
lääkemääräys on laadittu. Säilytettävää lääkemääräystä ei voi uusia, iteroi-
da, määrätä faksilla tai puhelimella eikä samalla lomakkeella saa määrätä 
muita lääkevalmisteita.  
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Sähköisellä lääkemääräyksellä laaditun säilytettävän lääkemääräyksen 
osatoimitukset voidaan toimittaa eri apteekeista.  
 
PKV-lääkkeitä toimitettaessa apteekin on kiinnitettävä erityistä huomiota 
lääkemääräyksen oikeellisuuteen. 

 

6.4 Erityisluvalla toimitettava lääkevalmiste 
Erityislupa lääkevalmisteen kulutukseen luovuttamiselle haetaan kirjallisesti 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta. Hakemuslomake on saa-
tavissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilla. 
 
Erityisluvalla tai määräaikaisella kulutukseen luovutusluvalla toimitettavan 
lääkevalmisteen toimittamisessa on varmistuttava siitä, että kyseinen lupa 
on voimassa. Valmisteita kulutukseen luovutettaessa on varmistuttava siitä, 
että valmisteen käyttäjä saa riittävät tiedot valmisteen oikeasta käytöstä ja 
säilytys- sekä muista ohjeista. 
 
Erityisluvilla ja määräaikaisilla kulutukseen luovutusluvilla toimitetuista lää-
kevalmisteista on pidettävä kirjaa. Kirjanpitoa on säilytettävä viisi vuotta. 
 

7 Lääkemääräyksen uusiminen 

Apteekin tulee sopia lääkemääräyksen uusimiseen ja sähköisen lääkemää-
räyksen uudistamiseen liittyvistä menettelytavoista yhteistyössä paikallisen 
terveydenhuollon kanssa. Lääkkeen käyttäjä on ohjattava lääkärin vas-
taanotolle, jos kirjallisen ja faksi-lääkemääräyksen puhelimitse uusimista tai 
sähköisen lääkemääräyksen uudistamista ei farmaseuttisen asiantunte-
muksen perusteella voida pitää tarkoituksenmukaisena.  
 

7.1 Kirjallisen ja faksi-lääkemääräyksen uusiminen  
Lääkkeen määräämisasetuksen 19 §:n mukaan lääkkeen määrääjä voi uu-
sia puhelimitse perustellusta syystä jo toimitetun kirjallisen ja faksi-
lääkemääräyksen enintään kolme kertaa, jollei uusimista ole kielletty mer-
kinnällä ”ne rep”. Säilytettävän lääkemääräyksen vaativan lääkevalmisteen 
lääkemääräystä, iteroitua lääkemääräystä ja puhelinlääkemääräystä ei voi 
uusia. PKV-lääkemääräystä ja lääkemääräystä, jonka määräämis- tai uu-
simispäivästä on kulunut yli vuosi, ei voi uusia puhelimitse. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät voi uusia lääkemääräystä puhelimitse.  
 
Valmisteen nimi ja määrä tulee merkitä uusimismerkinnöille varattuun ti-
laan. Uusimismerkintöihin tulee sisällyttää myös paikkakunta ja päivämää-
rä, lääkemääräyksen uusijan nimi ja yksilöintitunnus. Farmaseutin tai pro-
viisorin on vahvistettava kirjallisen ja faksi-lääkemääräyksen uusiminen al-
lekirjoituksellaan.    
 
Kun kirjallinen ja faksi-lääkemääräys uusitaan, mahdollisesti saamatta jää-
nyttä lääke-erää ei enää saa toimittaa. 
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7.2 Sähköisen lääkemääräyksen uudistaminen 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 10 §:n mukaan sähköinen 
lääkemääräys uudistetaan laatimalla uusi lääkemääräys. Apteekki voi teh-
dä potilaan pyynnöstä lääkemääräyksen uudistamispyynnön lääkkeen 
määrääjälle ja terveydenhuollon toimintayksikölle. Sähköisestä lääkemää-
räyksestä annetun asetuksen 2 §:n mukaan sähköisen lääkemääräyksen 
voi uudistaa 16 kuukauden kuluessa alkuperäisen lääkemääräyksen anta-
misesta.  

 

8 Lääkkeiden säilytysolosuhteet ja kuljetuspalveluiden käyttö  

Lääkkeiden varastointitilojen olosuhdeseuranta tulee suorittaa toimintaoh-
jeiden mukaan ja olosuhdeseurannasta tulee pitää kirjaa. Poikkeamien vaa-
timat toimenpiteet dokumentoidaan ja niiden merkitys lääkkeiden laatuun 
arvioidaan. Toimintaohjeet hyväksyy apteekkari tai hänen valtuuttamansa 
henkilö. Henkilökunta on koulutettava työskentelemään toimintaohjeiden 
mukaisesti. 
 
Jos lääkkeen toimittamiseen liittyy kuljetuspalveluiden käyttöä, apteekin tu-
lee varmistua kuljetuksen aikaisten säilytysolosuhteiden asianmukaisuu-
desta. 

 

9 Asiakkaiden palauttamat lääkkeet  

Asiakkaiden apteekkiin palauttamat lääkevalmisteet tulee hävittää lääkejät-
teenä. Lääkejätteet on säilytettävä apteekissa erillään myyntivarastoon 
kuuluvista lääkevalmisteista. Lääkejätteiden käsittelystä tulee olla apteekis-
sa toimintaohje. Lääkejätteiden käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huo-
miota lääkejätteiden mahdolliseen väärinkäyttöön.  

 

10 Tietojen luovuttaminen ja käsittely 

10.1 Tietojen luovuttaminen apteekista 
Lääkemääräys on salassapidettävä asiakirja, jonka sisältämiä tietoja ei saa 
ilman potilaan suostumusta luovuttaa asiaankuulumattomille henkilöille. Sa-
lassapidettävien asiakirjojen esittämisvelvollisuudesta on säädetty muun 
muassa oikeudenkäymiskaaressa ja esitutkintalaissa.  
 
Apteekin velvollisuudesta antaa tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirastolle (Valvira) on säädetty Valviraa koskevan lain (669/2008) 6 
§:n 2 momentissa, jonka mukaan apteekilla on salassapitosäännösten es-
tämättä oikeus ilman viraston (Valvira) pyyntöäkin ilmoittaa sille seikasta, 
joka voi vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuutta, elinympäristön tai väes-
tön terveellisyyttä tai turvallisuutta taikka joka voi vaikuttaa valvottavan toi-
minnanharjoittajan luotettavuusarviointiin.  
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10.2 Sähköisten lääkemääräysten tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 24 §:n mukaan apteekin on 
omalta osaltaan seurattava ja valvottava, että reseptikeskuksessa olevia 
tietoja voivat katsella ja käsitellä vain siihen sähköisestä lääkemääräykses-
tä annetun lain mukaan oikeutetut ja, että tietojen katselu ja käsittely tapah-
tuu laissa säädetyillä perusteilla. Apteekin tulee oma-aloitteisesti ryhtyä tar-
vittaviin toimenpiteisiin, jos joku on lainvastaisesti katsonut, käyttänyt tai 
luovuttanut reseptikeskuksessa olevia tietoja. Apteekkarin tulee antaa kirjal-
liset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista 
sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamises-
ta potilastietoja käsiteltäessä. Apteekilla on oltava seuranta- ja valvontateh-
tävää varten nimettynä tietosuojavastaava.  
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 20 §:n mukaan reseptikes-
kukseen tallentuvat erikseen kustakin lääkemääräyksestä lokitiedot siitä, 
ketkä ovat katsoneet, muuttaneet tai muutoin käsitelleet sähköisen lääke-
määräyksen tietoja taikka mitätöineet lääkemääräyksen sekä toimenpiteen 
ajankohta.  
 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen 5 §:n mukaan apteekissa on pidettävä rekisteriä sähköiseen lää-
kemääräykseen liittyvien tietojärjestelmien ja reseptikeskuksen käyttäjistä 
sekä näiden käyttöoikeuksista. Apteekkijärjestelmissä tulee olla käyttöoike-
uksien hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan määritellä käyttäjien tehtä-
vien mukaiset käyttöoikeudet sähköisiin lääkemääräyksiin.  

 

11 Schengen-todistus  

Lääkelain 55 a §:n nojalla apteekki voi antaa matkustajalle Schengenin 
yleissopimuksen 75 artiklassa tarkoitetun todistuksen huumausaineita tai 
psykotrooppisia aineita sisältävien lääkevalmisteiden mukana kuljettami-
seen matkustettaessa toiseen sopimusmaahan. Todistus voidaan antaa 
Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle ja se on voimassa enintään 30 
vuorokautta.  
 
Todistuslomake on saatavissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuk-
sen verkkosivuilla.  

 

12 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tehtävät ilmoitukset 

Apteekin tulee ilmoittaa kirjallisesti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämis-
keskukselle kalenterivuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisen 
vuoden aikana toimitettujen lääkemääräysten lukumäärä. Pohjoismaista 
peräisin olevista lääkemääräyksistä tulee ilmoittaa kaikki reseptipäiväkirjan 
tiedot.   
 
Apteekissa annettujen Schengen-todistusten lukumäärä ilmoitetaan kalen-
terivuosittain seuraavan vuoden tammikuussa Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskukselle. 

 



 21 (22) 
 

  

 

13 Ohjaus ja neuvonta 

 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus antaa pyynnöstä ohjausta ja 
neuvontaa tämän määräyksen soveltamisesta. 

 

14 Voimaantulo 

 
Tämä määräys tulee voimaan 1.1.2012. 
 

 
 
 
 

Ylijohtaja  Sinikka Rajaniemi  
   
 
 
Yliproviisori  Anne Hirvonen  
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Jakelu  

Apteekit 
Helsingin yliopiston apteekki 
Itä-Suomen yliopiston apteekki 
Sivuapteekit 
Sairaala-apteekit 
Lääkekeskukset 

 

Tiedoksi  

Sosiaali- ja terveysministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Suomen Kuntaliitto 
Suomen Apteekkariliitto 
Suomen Farmasialiitto  
Suomen Proviisoriyhdistys ry 
Palvelualojen ammattiliitto, apteekkialan osasto 
Lääketeollisuus ry 
Rinnakkaislääketeollisuus ry 
Suomen Lääkerinnakkaistuojien Yhdistys ry 
Apteekkitavaratukkukauppiaat ry 
Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta 
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 
Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta 
Åbo Akademi, luonnontieteellinen ja tekninen tiedekunta-ala, farmasian yksikkö  
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Kansaneläkelaitos 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, meriturvallisuus 
Sotilaslääketieteen keskus 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
Suomen Punainen Risti Veripalvelu 
Aluehallintovirastot 
Statens ämbetsverk på Åland (Ahvenanmaan valtionvirasto) 
Suomen Lääkäriliitto 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Suomen Eläinlääkäriliitto  
Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat 
Pharmadata Oy 
Receptum Oy 


	1 Yleistä 
	2 Suhde muihin säännöksiin 
	3 Määritelmät 
	4 Lääkkeiden toimittaminen 
	4.1 Lääkkeiden toimittamiseen oikeutetut
	4.2 Asiakkaan tunnistaminen ja suostumukset
	4.3 Lääkemääräyksen oikeellisuuden varmistaminen 
	4.4 Lääkemääräyksen korjaaminen ja mitätöinti
	4.5 Lääkevaihto
	4.6 Toimitettava lääkepakkaus
	4.7 Annostuksen tarkastaminen
	4.8 Ohjelippuun tehtävät merkinnät 
	4.9 Lääkemääräyslomakkeeseen tehtävät merkinnät 
	4.10 Kirjallinen selvitys sähköisellä lääkemääräyksellä toimitetusta lääkkeestä 
	4.11 Luovutuskuntoon saattaminen ja luovuttaminen asiakkaalle
	4.12 Lääkeneuvonta 
	4.13 Toiminta poikkeustilanteessa
	4.13.1 Toiminta apteekin ja reseptikeskuksen välisen yhteyden häiriötilanteessa 

	4.14 Reseptipäiväkirja

	5 Lääkemääräysten toimittamisessa noudatettavat menettelytavat
	5.1 Sähköinen lääkemääräys
	5.2 Kirjallinen lääkemääräys
	5.3 Puhelinlääkemääräys
	5.4 Faksi-lääkemääräys 
	5.5 Iteroitu lääkemääräys
	5.6 Pohjoismainen lääkemääräys
	5.7 Lääketilaus

	6 Alkoholipitoisen, varsinaisen huumausaineen, PKV- ja erityisluvallisen lääkevalmisteen toimittaminen 
	6.1 Alkoholipitoinen lääkevalmiste 
	6.2 Varsinainen huumausaine
	6.3 PKV-lääkevalmiste 
	6.4 Erityisluvalla toimitettava lääkevalmiste

	7 Lääkemääräyksen uusiminen
	7.1 Kirjallisen ja faksi-lääkemääräyksen uusiminen 
	7.2 Sähköisen lääkemääräyksen uudistaminen

	8 Lääkkeiden säilytysolosuhteet ja kuljetuspalveluiden käyttö 
	9 Asiakkaiden palauttamat lääkkeet 
	10 Tietojen luovuttaminen ja käsittely
	10.1 Tietojen luovuttaminen apteekista
	10.2 Sähköisten lääkemääräysten tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

	11 Schengen-todistus 
	12 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tehtävät ilmoitukset
	13 Ohjaus ja neuvonta
	14 Voimaantulo
	Jakelu 
	Tiedoksi 

