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Jakelussa mainitut 
 
 
 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys: Lääkkeiden toimittaminen 
 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on antanut 19.12.2011 
lääkkeiden toimittamista koskevan määräyksen. Uusi määräys 5/2011 
tulee voimaan 1.1.2012 ja sillä kumotaan aikaisempi lääkkeiden 
toimittamista koskenut Lääkelaitoksen määräys 3/2006. 
 

  Määräyksessä säädetään menettelytavoista toimitettaessa lääkkeitä 
  apteekista ja sivuapteekista. Määräyksen rakennetta on uudistettu  
  vastaamaan lääkkeiden toimittamiseen liittyvää prosessia apteekissa ja 
  määräyksen sisältöä on muutettu vastaamaan voimassa olevia säädöksiä. 
  Määräykseen on lisätty säännökset sähköisen lääkemääräyksen sekä 
  sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, optikon ja suuhygienistin 
  määräämien lääkemääräysten toimittamiseen. 

 
  Määräyksen mukaan apteekeilta edellytetään jatkossa toimintaohjeiden 
  laatimista aiemmin vaadittujen lisäksi lääkeneuvonnasta, toiminnasta 
  apteekin ja reseptikeskuksen välisen yhteyden häiriötilanteessa ja  
  lääkejätteiden käsittelystä. 
 
  Apteekissa tulee jatkossa lääkevaihdon  tapahtuessa merkitä  
  toimitettavaan lääkepakkaukseen kiinnitettävään ohjelippuun määrätyn ja 
  toimitetun lääkevalmisteen nimet ja tieto lääkevaihdon tekemisestä 
  apteekissa. Tällä pyritään ehkäisemään samaa lääkeainetta sisältävien 
  erinimisten lääkevalmisteiden yhtäaikainen käyttö.   
 

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

 
 

 
 

 

 

 
 

 


