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Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin
elinoloihin.

Lääkärin ja hammaslääkärin oikeus
määrätä lääkkeitä
Lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetulla henkilöllä
on oikeus määrätä lääkkeitä ihmiselle lääkinnällistä tai
lääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctore -määräyksellä
oman ammattinsa harjoittamiseen.
Hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetulla
henkilöllä on oikeus määrätä lääkkeitä hammaslääkinnällistä tai
hammaslääketieteellistä tarkoitusta varten ja pro auctoremääräyksellä ammattinsa harjoittamiseen.

2

Toistaiseksi voimassaolevat, itsenäiset
lääkärioikeudet/hammaslääkärioikeudet
• laillistettu lääkäri (amhakoodi 001)
• laillistettu hammaslääkäri (amhakoodi 003)
• laillistettu erikoislääkäri (amhakoodi 034)
• laillistettu erikoishammaslääkäri (amhakoodi 035)
Toimipaikkatietoja voi olla IAH-rekisterissä (Valveri/Soteri)
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Muut lääkkeenmääräämisen oikeudet
Määräaikaiset, johdon ja valvonnan alaiset oikeudet
701 lupa toimia lääkärinä
703 lupa toimia hammaslääkärinä
713 lupa toimia erikoishammaslääkärinä
Toimipaikkatieto Terhikissä
Määräaikaiset, johdon ja valvonnan alaiset oikeudet
033 KP-hammaslääkäri (koulutukseen liittyvä käytännön palvelu)
722 lääkärioikeus johdon ja valvonnan alaisena (6 a§) (koulutukseen liittyvä harjoittelu)
Ennakkoilmoitus väliaikaisesta ja satunnaisesta palvelujen
tarjoamisesta (määräaikainen)
723 lääkäri väliaikainen ja satunnainen oikeus
724erikoislääkäri väliaikainen ja satunnainen oikeus
Ensimmäinen toimipaikkatieto Terhikissä

Opiskelijaoikeuden rajoitukset
Määräaikaiset, johdon ja valvonnan alaiset oikeudet
900 lääketieteen opiskelija 4 vuotta
901 lääketieteen opiskelija 5 vuotta
904 hammaslääketieteen opiskelija
(907 farmasian opiskelija)
Tilapäisesti lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen ja hammaslääketieteen
opiskelijalla on oikeus määrätä lääkkeitä vain kyseisessä tehtävässä hoitamilleen
potilaille. Opiskelija ei saa määrätä lääkkeitä esimerkiksi itselleen tai
perheenjäsenilleen.
Toimintayksikkö
→ Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija saa toimia
erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen
vuodeosastolla.
→ Viiden vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija saa toimia
erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon
toimintayksikössä (esimerkiksi terveyskeskuksessa, tai hoitoa, ylläpitoa ja
kuntouttavaa toimintaa järjestävässä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon
toimintayksikössä).
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Rajatut lääkkeenmääräämisen oikeudet
Tieto lisäoikeudesta varsinaisen ammatin SOTE-ammattikortille
varmenteessa.
1. Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisen oikeus (koodi 800)
Voimassaoleva oikeus taustalla
laillistettu sairaanhoitaja (koodi 100)
laillistettu kätilö (koodi 300)
laillistettu terveydenhoitaja (koodi 400)
Lisäoikeus on rajattu toimipaikkaan (toimipaikkatieto on merkitty Terhikkirekisteriin).
Huomioitava: Jos ei toimi rekisteriin merkityssä toimipaikassa, ei saa määrätä lääkkeitä.

2. Optikon rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (koodi 801)
Voimassaoleva oikeus taustalla laillistettu optikko (koodi 007)

3. Suuhygienistin rajattu lääkkeenmääräämisoikeus (koodi 802)
Voimassaoleva oikeus taustalla laillistettu suuhygienisti (koodi 611)

Oikeus määrätä lääkkeitä varmistetaan
määräyshetkellä
Sähköinen tunnistaminen ja allekirjoittaminen perustuvat
varmenteisiin, joiden avulla yhdessä varmenteisiin liittyvien
rooli- ja attribuuttitietojen kanssa varmistetaan, että lääkkeen
määräävällä henkilöllä on ammattihenkilölakiin perustuva oikeus
määrätä lääkkeitä, lääkkeiden toimitusoikeus ja/tai
tiedonsaantioikeus Reseptikeskukseen tallennetuista
lääkemääräyksistä.
Myös lääketieteen, hammaslääketieteen ja farmasian
opiskelijoiden oikeudet varmennetaan.
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https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/rooli_ja_attribuuttitietopalvelu
Rajoitukset
Terveydenhuollon perusjärjestelmät ja apteekkijärjestelmät noutavat
attribuuttipalvelusta kerran vuorokaudessa rekisteröintinumerotiedoston, jossa
ovat rekisteröintinumerot, joiden haltijoilla on voimassa olevia ammattioikeuksien
rajoituksia.
→ Kun tunnistaudutaan varmenteella, joka sisältää
rekisteröintinumerotiedostossa olevan rekisteröintinumeron järjestelmä
tekee attribuuttipalveluun varsinaisen rajoitustietokyselyn.
Rajoitustietokyselyyn saatu vastaus on voimassa kyseisen istunnon
ajan. Rajoitustietokyselyn vastaus sisältää aina kaikki ammattihenkilön
rooli- ja rajoitustiedot.

Menetys
Ammattioikeuden menetys merkitsee aina kyseisen ammattihenkilön kaikkien
varmenteiden välitöntä sulkemista, josta tieto on saatavissa julkisessa verkossa
olevalta sulkulistalta. Sulkulista on käytettävissä KanTa-tietoliikenneyhteyksien
välityksellä. Sulkulista välitetään teknisesti VRK:lle.
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Rajoitustieto esimerkki 1
Rajoitettu oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia siten, että saa toimia lääkärin
tehtävissä vain palvelussuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon toimintayksikköön, toisen ammattiaan itsenäisesti
harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.
Koodit; Työskentelypaikka/työskentelytapa (40)
- Ei ilman palvelussuhdetta (90)
- Ei Itsenäisenä ammatinharjoittajana (80)
- Ei yksityisessä sosiaalihuollossa (40)
- Ei yksityisessä terveydenhuollossa (20)
Valvonnanalaisuus (30)
- Ammattihenk. johdon ja valvonnan alaisena (10)
Lääkkeen määrääminen (10) + Itselle-lääkemääräys (20)
- Alkoholi (10)
- Kaikki lääkkeet (20)
Lääkkeen määrääminen (10) + Pro auctore -lääkemääräys (10)
- Alkoholi (10)
- Kaikki lääkkeet (20)
→ ei saa laatia reseptiä yksityisessä sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikössä
→ ei saa laatia reseptiä itsenäisenä ammatinharjoittajana
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Rajoitustieto esimerkki 2
Rajoitettu oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia siten, että saa toimia
lääkärin tehtävissä vain palvelussuhteessa sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon toimintayksikköön.
Koodit; Työskentelypaikka/työskentelytapa (40)
- Ei ilman palvelussuhdetta (90)
- Ei Itsenäisenä ammatinharjoittajana (80)
Lääkkeen määrääminen (10) + Itselle-lääkemääräys (20)
- Alkoholi (10)
- Kaikki lääkkeet (20)
Lääkkeen määrääminen (10) + Pro auctore -lääkemääräys (10)
- Alkoholi (10)
- Kaikki lääkkeet (20)
→ ei saa laatia reseptiä itsenäisenä ammatinharjoittajana
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