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HOITAJIEN KESKEISIÄ LÄÄKETIEDON 
LÄHTEITÄ JA TYÖKALUJA

Suosituksella pyritään luomaan tasa-arvoa ammattiryhmien ja työpaikkojen välille. Oheiseen taulukkoon on kerätty suomenkielisiä, virallisia hoito-oh-

jeita tukevia, luotettavaa lääketietoa antavia sivustoja, jotka on havaittu hyviksi perus- ja sairaanhoitajien käytännön työssä.  Osa sivuista on saatavilla 

myös ruotsiksi. Kansainvälisiä tietokantoja ei ole otettu mukaan, sillä niiden toimivuus ja soveltuvuus Suomen oloihin ei ole aina yhtä hyvä (esimerkiksi 

kaikkia niissä mainittuja lääkkeitä ei ole täällä markkinoilla). Taulukossa ei ole kaikkea saatavilla olevaa tietoa, vaan mukaan on kerätty sellainen koko-

naisuus, jonka voidaan ajatella olevan minimivaatimus hyvässä hoitajan työssä. Suosituksessa on pyritty antamaan myös vaihtoehtoja maksullisten 

lääketiedon lähteiden ja työkalujen rinnalle.  Tavoitteena on, että työnantaja varmistaisi näiden (osittain myös maksullisten) sivustojen olevan käytettä-

vissä ja niiden käyttöön olisi saanut myös koulutusta. 

Eri erikoisaloilla ja erikoissairaanhoidossa on käytössä vielä runsaasti muitakin tiedonlähteitä. Tästä syystä terveydenhuollon ammattilaisen tulisi aina 

tuntea yksikön omat ohjeistukset ja oman erityisalueensa lääketiedon lähteet ja työkalut. 

Suositus on laadittu Kansallisen lääkeinformaatioverkoston Lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmän pienryhmässä ja se on saatavilla Innokyläs-

tä (hae: Kansallinen lääkeinformaatioverkosto -> tuotokset ja tulokset) ja Fimean verkkosivuilta (Kehittäminen ja HTA -> Lääkeinformaation kehittämi-

nen). Palautetta suosituksesta voi antaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin asiantuntija Elina Ottelalle (elina.ottela(at)superliitto.fi).
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MITÄ TIETOA LÖYTYY JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-
SUUS

KÄYTETTÄVYYS

LÄÄKENEUVONNAN TUKI
Terveysportti 

Perustaso

• Duodecim lääketieto-

kanta

• Sairaanhoitajan tieto-

kannat

• Lääkeinteraktiot ja 

-haitat 

Lisätaso

• Raskaus ja imetys

• Ristiyliherkkyydet

• Luontaistuotteet

Kustannus Oy 

Duodecim

www.terveysportti.fi P maksul-

linen

Sisällöt täydentyvät ja kehittyvät jatkuvasti 

uusien päivitysten myötä. 

Tietoa voi hakea hakusanalla. Haku listaa 

löytyneen tiedon kaikista osioista. 

Nopean yksittäisen tiedon etsintä voi olla 

hidasta.

Lääke75+ -tietokanta 

Lääkeaineet on luokiteltu 

muista terveydenhuollon 

tietokannoista tuttuihin A-, 

B-, C- ja D-luokkiin. Luokka 

kuvaa lääkeaineen soveltu-

vuutta 75 vuotta täyttänei-

den käyttöön.

Lääkealan 

turvallisuus- ja 

kehittämis- 

keskus Fimea.

Asiantuntija-

ryhmä päivittää 

tietokantaa.

www.fimea.fi

-> Lääkehaut ja luettelot

-> Lääke75+

Lääke 75+ tietokanta on myös käytet-

tävissä Duodecim lääketietokannan 

Vanhus ja Lääke -sovelluksen kautta.

P maksuton Päivitys jatkuvaa. Sisältää: Lääke75+ -tietokan-

nan, koko tietokannan aakkosjärjestyksessä 

pdf:nä sekä D-luokan lääkkeet pdf-tiedostona. 

Tekstihaku.

*) P = perustaso, L = lisätaso

1. KESKEISET LÄÄKETIEDON LÄHTEET JA TYÖKALUT
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TIETOLÄHDE JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-
SUUS

KÄYTETTÄVYYS

Käypä hoito -suositukset 

ovat riippumattomia, tut-

kimusnäyttöön perustuvia 

kansallisia hoitosuosituksia. 

Niissä käsitellään tärkeitä 

suomalaisten terveyteen 

sekä sairauksien hoitoon 

ja ehkäisyyn liittyviä ky-

symyksiä. Suosituksia 

laaditaan lääkäreille, ter-

veydenhuollon ammatti-

henkilöstölle ja kansalaisille 

hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia 

laatii Suoma-

lainen Lääkäri- 

seura Duode- 

cim yhdessä 

erikoislääkäri-

yhdistysten 

kanssa. Suosi- 

tusten tuotta-

misesta vastaa-

vat asiantunti-

jatyöryhmä ja 

Käypä hoito 

-toimitus julki- 

sella rahoituk-

sella.

www.kaypahoito.fi P maksuton Hakusana ehdottaa hoitosuositusta ja 

niiden potilasversiota, näytönastekat-

sauksia, lisätietoaineistoja, kuvia ja muita 

sisältöjä.

Hoitotyön tutkimussäätiön 

hoitotyön suositukset

Hoitotyön asiantuntijoiden 

järjestelmällisesti laatimia ja 

tieteellisesti perustelemia kan-

nanottoja tutkimus- ja hoitovai-

htoehtoihin, niiden käyttökel-

poisuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Hoitotyön tutki-

mussäätiö

www.hotus.fi

-> Hoitosuositukset

www.joannabriggs.org

Suomenkieliset Joanna Briggs Insti-

tution:n julkaisemat hoitosuositukset 

löytyvät myös sivuilta 

http://www.hotus.fi/jbi-fi/suomen-

kieliset-jbi-suositukset

P maksuton Julkaistut hoitosuositukset ovat saatavilla 

verkkosivuilla.

*) P = perustaso, L = lisätaso
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TIETOLÄHDE JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-
SUUS

KÄYTETTÄVYYS

Apteekki.fi

Inhaloitavien lääkkeiden 

annosteluvideot

Suomen Ap-

teekkariliitto

www.apteekki.fi

-> Apteekin neuvot

P maksuton Videot ovat selkeitä. 

LÄÄKKEEN TUNNISTAMINEN
Anja - annostelee lääkkeet 

sovellus 

Lääkekuvia

PharmaService 

Oy / Suomen 

Apteekkariliitto

http://anjakuvat.apteekkariliitto.fi/

Haku.aspx

P maksuton Palvelusta voi hakea annosjakeluun sovel-

tuvien lääkkeiden lääkekuvia suomeksi tai 

ruotsiksi.

Oma-annospalvelu Pharmac Fin-

land Oy

Lääkekuvat QR-koodin takana, tärkeä 

etenkin annosjakelun piirissä.

P maksullinen Annosjakelulääkkeiden mukana annos-

tuskortti, jossa on QR-koodi. QR-koodin 

takana on potilaan annosjakelulääkkeiden 

kuvat, kuvailutekstit ja Lääkeoppaan 

tekstit. Extranet-palvelusta näkee myös 

kaikkien lääkkeiden kuvat ja Lääkeoppaan 

tekstit. 

MYRKYTYSTIETO JA TERATOLOGINEN TIETOPALVELU
HUS Myrkytystietokeskus 

vastaa puhelimessa ympäri 

vuorokauden äkillisten 

myrkytysten ehkäisyyn ja 

hoitoon liittyviin kysymyk-

siin. Neuvontaa annetaan 

yleisölle ja terveydenhuollon 

ammattilaisille. 

HUS – Myrkytys-

tietokeskus

Puh. 09 471 977 

tai 09 4711  

(vaihde) vastaa 

24 t / vrk. 

(norm. hint. 

puhelu)

www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoi-

topalvelut/myrkytystietokeskus/ 

P maksuton Nettisivuilta löytyy kasvi-, sieni- ja aine- 

luettelot ja tietoa näiden myrkyllisyydestä.

*) P = perustaso, L = lisätaso
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TIETOLÄHDE JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-
SUUS

KÄYTETTÄVYYS

HUS Teratologinen tieto-

palvelu

äidin lääkeneuvonta haital-

lisesti vaikuttavista lääk-

keistä ja muista ulkoisista 

tekijöistä 

Puhelinnumero 

09 4717 6500, 

arkisin klo 9-12.

Chat-palvelu 

Terveyskylä.

fi:ssä, avoinna 

ti-pe klo 13-15

www.hus.fi

-> sairaanhoito

-> teratologinen tietopalvelu

L maksuton Tietoa verkkosivulla, sekä puhelin- ja 

chat-palvelu

P = perustaso, L = lisätaso

2. TÄYDENTÄVIÄ LÄÄKETIEDON LÄHTEITÄ JA TYÖKALUJA
TIETOLÄHDE JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-

SUUS
KÄYTETTÄVYYS

Pharmaca Fennica®  

verkkopalvelu

Hoitotyön Pharmaca  

Fennica®

Lääketieto- 

keskus Oy

https://pharmacafennica.fi

www.laaketietokeskus.fi

-> Pharmaca Fennica®

-> verkkopalvelut

Hoitotyön Pharmaca Fennica® on 

saatavilla myös Terveysportin kautta.

L

L

maksuton

maksul-

linen

Hakutoiminto

Perustuu Pharmaca Fennicaan®, suodattaa 

hoitajien eniten tarvitsemat tiedot.

Myös Lääketunnistus-palvelu.

ROKOTTEET
Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen rokottaminen sivusto

Terveyden ja 

hyvinvoinnin 

laitos

www.thl.fi

-> Aiheet

-> Rokottaminen

L maksuton Erittäin kattava: käytännön ohjeita, tietoa 

rokotteista, eri ryhmien rokotukset

*) P = perustaso, L = lisätaso
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TIETOLÄHDE JULKAISIJA URL TASO*) MAKSULLI-
SUUS

KÄYTETTÄVYYS

LÄÄKKEIDEN HINNAT JA KORVATTAVUUDET
Kelan lääkehaku

Suomessa kaupan olevien 

lääkkeiden, kliinisten 

ravintovalmisteiden ja 

perusvoiteiden hinnat 

ja korvattavuudet sekä 

keskenään vaihtokelpoiset 

lääkevalmisteet.

Kansaneläke-

laitos

https://asiointi.kela.fi/laakekys_app/

LaakekysApplication?kieli=fi

www.kela.fi

-> Henkilöasiakkaat

-> Sairastaminen

-> Lääkekorvaukset

L maksuton Hakutoiminto

MUUT
Terveyskylä on yhdessä 

potilaiden kanssa kehitetty 

erikoissairaanhoidon verk-

kopalvelu. Se tarjoaa tietoa 

ja tukea kansalaisille, hoitoa 

potilaille ja työkaluja am-

mattilaisille. Palvelun sisällä 

toimii virtuaalitaloja eri 

elämäntilanteisiin ja oireisiin.

HUS Helsingin 

yliopistollinen 

sairaala koordinoi, 

mukana on 

kaikki Suomen 

yliopistolliset 

sairaanhoito- 

piirit 

www.terveyskyla.fi L maksuton Oma osio terveydenhoidon ammattilaisille 

(vaatii kirjautumisen)

*) P = perustaso, L = lisätaso


