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HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO 
 
Hallituksen esitys HE 219/2013 vp eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä 
annetun lain muuttamisesta 
 
 
Hammaslääkäriliitto pitää lakiesitystä lähtökohdiltaan myönteisenä, erityisen tarpeellinen on luvattu 
liittymäpalvelu määrätä reseptejä ilman potilastietojärjestelmää.  
 
Hammaslääkäriliiton mielestä on kuitenkin välttämätöntä, että lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on 
kaikissa elämäntilanteissä työpaikastaan riippumatta oltava oikeus ja mahdollisuus lääkäriyden 
edellyttämään lääkkeen määräämiseen maksutta. Tämä ei toteudu, koska reseptin kirjoittamisesta 
peritään maksu. Tilanteen ratkaisemiseksi on kaksi mahdollisuutta: 

1) vähäiselle toiminnalle jätetään pysyvästi mahdollisuus antaa paperi- tai puhelinresepti 
2) lääkkeen määräämisestä perittävä maksu, joka ei reseptiä kohden ole suuri, siirretään 

perittäväksi potilaalta reseptin lunastamisen yhteydessä apteekissa. Tämä ratkaisisi myös 
netti- tai mobiiliyhteyden käytön julkisen terveydenhuollon varajärjestelmänä ja 
yksinkertaistaisi merkittävästi yksityisen puolen maksujen perimiseen liittyvää hallinnollista 
työtä. Epäselvää nykymallissa nimittäin on, minne muutaman kymmenen sentin lasku 
kohdentuisi silloin, kun julkisen työnantajan palveluksessa oleva lääkäri tai hammaslääkäri 
käyttäisi netti- tai mobiiliyhteyttä varajärjestelmänä. 

 
On välttämätöntä, että lakiesityksessä esitetään lisäaikaa pienten yritysten reseptin käyttöönotolle. 
Suun terveydenhuollossa on tilanne, jossa toistaiseksi yksikään varsinainen suun terveydenhuollon 
tietojärjestelmä ei ole saanut Kelan hyväksyntää sähköisen reseptin osiolleen. Tietojärjestelmien 
kehitystyö on jostain syystä viivästynyt merkittävästi. Useimmat hammaslääkäripalveluja tarjoavat 
vastaanotot ja yritykset ovat olleet hankalassa tilanteessa: lain asettama aikaraja on lähestymässä, 
mutta epäselvää on, onko sen käytössä olevaan tietojärjestelmään ylipäätään tulossa 
reseptimahdollisuutta. On siten perusteltua, että koko yksityisen sektorin aikarajaa lykättäisiin 
31.12. 2015 saakka tai vaihtoehtoisesti vähäisen toiminnan rajaa (500 reseptiä/vuosi) nostetaan 
merkittävästi. Tämä mahdollistaisi toimijoille harkitummat ohjelmistohankinnat, joista myös 
tiedettäisiin, onko ohjelmaan tulossa sähköisen arkiston yhteensopivuutta. On muistettava, että 
julkisen sektorin jälkeen suurimmat yksityisen sektorin toimijat ovat joka tapauksessa ottamassa 
sähköistä reseptiä käyttöön, joten lykkäys koskisi vain pientä osaa kaikista lääkemääräyksistä. 
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