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L a k i

N:o 61

sähköisestä lääkemääräyksestä

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on parantaa po-
tilas- ja lääketurvallisuutta sekä helpottaa ja
tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimitta-
mista toteuttamalla järjestelmä, jossa potilaan
lääkemääräykset voidaan tallettaa sähköisesti
valtakunnalliseen reseptikeskukseen ja jossa
reseptikeskukseen talletetut lääkemääräykset
voidaan toimittaa potilaalle hänen haluama-

naan ajankohtana hänen valitsemastaan ap-
teekista. Reseptikeskukseen talletetut lääke-
määräykset mahdollistavat potilaan suostu-
muksella hänen kokonaislääkityksensä selvit-
tämisen ja huomioon ottamisen lääkehoitoa
toteutettaessa. Lisäksi reseptikeskukseen ja re-
septiarkistoon koottuja tietoja voidaan hyö-
dyntää terveydenhuollon viranomaistoimin-
nassa.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan 3 §:n 1 kohdassa
määriteltyyn sähköiseen lääkemääräykseen,
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joka toimitetaan apteekista. Eläimelle ei kui-
tenkaan saa määrätä lääkettä tämän lain mu-
kaisella sähköisellä lääkemääräyksellä.

Lakia sovelletaan Ahvenanmaan maakun-
nan alueella siltä osin kuin Ahvenanmaan
terveydenhuollon palvelujen antajat ovat ot-
taneet käyttöönsä tämän lain mukaisen säh-
köisen lääkemääräyksen.

Jollei tästä laista muuta johdu, sähköistä
lääkemääräystä laadittaessa, toimitettaessa ja
käsiteltäessä on noudatettava, mitä muualla
säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista,
lääkkeen määräämisestä ja toimittamisesta,
henkilötietojen käsittelystä, viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta, sähköisestä viestinnästä
ja asioinnista sekä sähköisistä allekirjoituk-
sista.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sähköisellä lääkemääräyksellä lääkkeen

määräämiseen oikeutetun henkilön tietojen-
käsittelylaitteella laatimaa lääkemääräystä,
joka siirretään tietoverkkoja käyttäen resep-
tikeskukseen;

2) lääkkeen määrääjällä lääkäriä ja ham-
maslääkäriä sekä lääkkeen määräämiseen oi-
keutettua lääketieteen ja hammaslääketieteen
opiskelijaa;

3) lääkkeen toimittajalla lääkkeen aptee-
kista toimittavaa farmaseuttia ja proviisoria;

4) reseptikeskuksella tietokantaa, joka koos-
tuu lääkkeen määrääjien lähettämistä sähköi-
sistä lääkemääräyksistä ja niihin liitetyistä ap-
teekkien toimitustiedoista;

5) reseptiarkistolla tietokantaa, johon re-
septikeskuksessa olevat tiedot siirretään tässä
laissa säädetyn säilytysajan päätyttyä, jotta
tietoja voidaan käyttää muun muassa tieteel-
liseen tutkimukseen ja terveydenhuollon vi-
ranomaistoimintaan;

6) lääketietokannalla tietokantaa, joka si-
sältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen
kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hin-
nasta ja korvattavuudesta, keskenään vaihto-
kelpoisista lääkevalmisteista sekä korvatta-
vista perusvoiteista ja kliinisistä ravintoval-
misteista; ja

7) sähköisellä allekirjoituksella sähköisessä

muodossa olevaa tietoa, joka on liitetty tai joka
loogisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja
jota käytetään allekirjoittajan henkilöllisyyden
todentamiseen ja sähköisen viestin muuttu-
mattomuuden varmistamisen välineenä.

4 §

Potilaan informoiminen

Terveydenhuollon toimintayksikön tai lääk-
keen määrääjän on informoitava potilasta säh-
köisestä lääkemääräyksestä ja siihen liittyvistä
potilaan oikeuksista ennen lääkemääräyksen
laatimista. Lisäksi potilasta tulee informoida
sähköiseen lääkemääräykseen liittyvistä val-
takunnallisista tietojärjestelmäpalveluista, nii-
den yleisistä toimintaperiaatteista sekä näiden
tietojärjestelmäpalvelujen järjestäjästä, lääke-
määräystietojen luovutuksen edellytyksistä,
tietojen suojaamisesta sekä muista potilaan
kannalta merkityksellisistä tietojen käsittelyyn
liittyvistä seikoista.

Annetusta informaatiosta tulee tehdä mer-
kintä potilaskertomukseen. Informaatio tulee
antaa potilaalle myös kirjallisessa muodossa.
Jos potilas on jo saanut edellä mainitun in-
formaation, voidaan tietojenantovelvollisuu-
desta poiketa siten kuin henkilötietolain
(523/1999) 24 §:ssä säädetään.

2 luku

Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ja
sisältö

5 §

Lääkemääräyksen laatiminen

Lääkemääräys voidaan laatia sähköisesti il-
man potilaan erillistä suostumusta. Potilaalla
on kuitenkin oikeus kieltää sähköisen lääke-
määräyksen laatiminen ja reseptikeskukseen
lähettäminen, jolloin lääkemääräys tulee laatia
siten kuin siitä on muualla säädetty.

6 §

Lääkemääräyksen tietosisältö

Sähköisessä lääkemääräyksessä tulee olla:
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1) potilaan nimi ja henkilötunnus tai nimi
ja syntymäaika, jos hänellä ei ole henkilötun-
nusta;

2) lääketietokannan mukaiset tiedot lääk-
keestä tai lääkeaineesta taikka apteekissa val-
mistettavan lääkkeen koostumus;

3) lääkkeen toimittamisen ja käytön kan-
nalta tarpeelliset tiedot;

4) lääkkeen määrääjä ja terveydenhuollon
toimintayksikön tunnistamiseksi tarpeelliset
tiedot;

5) mahdollisen sairausvakuutuskorvauksen
ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot; sekä

6) lääkemääräyksen tunniste.
Lääkemääräyksessä voi olla 1 momentissa

todettujen tietojen lisäksi muuta lääkkeen käy-
tön ja toimittamisen kannalta merkityksellistä
tietoa.

Sähköisen lääkemääräyksen tarkemmasta
sisällöstä ja tunnisteesta voidaan tarvittaessa
säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella.

7 §

Lääkemääräyksen allekirjoittaminen

Sähköisessä lääkemääräyksessä tulee olla
sen laatijan todentava kehittynyt sähköinen
allekirjoitus. Sähköinen allekirjoitus tulee li-
säksi toteuttaa siten, että lääkemääräyksen laa-
tijan oikeus lääkkeen määräämiseen tulee var-
mennetuksi ennen allekirjoitusta. Kaikki sa-
maan potilaskäyntiin liittyvät lääkemääräyk-
set voi allekirjoittaa yhdellä allekirjoitustoi-
minnolla.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus vas-
taa varmennepalvelusta. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella annetaan tarkemmat
säännökset siitä, miten lääkemääräyksen laa-
tijan oikeus lääkkeen määräämiseen varmen-
netaan ja varmennepalvelu toteutetaan.

8 §

Lääkemääräyksen salaaminen

Lääkkeen määrääjä voi potilaan tai hänen
laillisen edustajansa pyynnöstä salata sähköi-
sen lääkemääräyksen siten, että lääkemäärä-
ystä koskevat tiedot ovat nähtävissä vain po-

tilaan myötävaikutuksella. Salaus on lääke-
määräyskohtainen, ja se voidaan poistaa tai
muuttaa potilaan tai hänen laillisen edusta-
jansa allekirjoittamalla suostumuksella. Sala-
uksen teknisestä toteutuksesta säädetään tar-
vittaessa sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.

9 §

Potilasohje

Sähköisestä lääkemääräyksestä on annet-
tava potilaalle erillinen selvitys (potilasohje),
jollei potilas ilmoita, että hän ei halua sitä.
Potilasohjeessa tulee olla ainakin potilaan nimi
ja syntymäaika, lääkevalmisteen nimi ja lää-
keaine sekä sen vahvuus ja lääkemuoto, käyt-
tötarkoitus ja annostus, tieto lääkkeen mää-
rästä, lääkemääräyksen tunniste, lääkkeen
määrääjän tai terveydenhuollon toimintayksi-
kön yhteystiedot, lääkemääräyksen laatimis-
päivä sekä tieto 7 §:n mukaisesta salauksesta,
jos se on käytössä. Potilasohjeeseen voidaan
merkitä tiedot kaikista potilaalle samalla ker-
ralla määrätyistä lääkkeistä.

10 §

Lääkemääräyksen korjaaminen, mitätöiminen
ja uudistaminen

Jos reseptikeskuksessa oleva toimittamaton
tai osittain toimitettu lääkemääräys on vir-
heellinen, voi lääkemääräyksen saanutta hen-
kilöä hoitava lääkkeen määrääjä tehdä lääke-
määräykseen tarpeelliset korjaukset. Lääkettä
apteekista toimittava proviisori ja farmaseutti
voi lisäksi tehdä lääkkeen määrääjän suulli-
sella suostumuksella tarvittavat korjausmer-
kinnät lääkemääräykseen. Korjaus on allekir-
joitettava sähköisesti.

Potilasta hoitava lääkkeen määrääjä ja lääk-
keen toimittaja voi potilaan allekirjoittamalla
suostumuksella mitätöidä reseptikeskuksessa
olevan toimittamattoman tai osittain toimite-
tun lääkemääräyksen. Lääkemääräyksen laa-
tija voi tehdä mitätöinnin ilman potilaan suos-
tumusta, jos lääkemääräys on laadittu potilaan
tarkoituksellisesti antamien virheellisten tie-
tojen perusteella tai pakottamalla. Lisäksi lää-
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kemääräys mitätöidään, jos henkilö, jolle lääke
on määrätty, on kuollut.

Sähköinen lääkemääräys uudistetaan laati-
malla uusi lääkemääräys. Apteekki voi tehdä
potilaan pyynnöstä lääkemääräyksen uudista-
mispyynnön lääkkeen määrääjälle ja tervey-
denhuollon toimintayksikölle.

Sähköisen lääkemääräyksen korjaamisesta,
mitätöimisestä ja uudistamisesta voidaan tar-
vittaessa antaa tarkempia säännöksiä sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella.

3 luku

Sähköisen lääkemääräyksen toimittaminen

11 §

Apteekin tiedonsaantioikeus

Potilaan tai hänen puolestaan toimivan hen-
kilön (lääkkeen ostaja) suullisesta pyynnöstä
apteekilla on oikeus saada reseptikeskuksesta
potilaan:

1) sähköisen lääkemääräyksen yksilöimi-
seksi välttämättömät, toimittamattomia tai
osittain toimitettuja sähköisiä lääkemääräyk-
siä koskevat tiedot;

2) sähköisen lääkemääräyksen toimittami-
sessa tarvittavat tiedot, mukaan lukien saira-
usvakuutuskorvaukseen vaikuttavat tiedot;
sekä

3) muut reseptikeskuksessa olevat tiedot
potilaan lääkemääräyksistä; jos lääkkeen nou-
taa joku muu kuin potilas tai hänen laillinen
edustajansa, tulee lääkkeen ostajalla olla täl-
löin potilaan tai hänen laillisen edustajansa
allekirjoittama suostumus.

12 §

Sähköisen lääkemääräyksen toimittaminen

Kun lääke toimitetaan sähköisen lääkemää-
räyksen perusteella, tulee lääkkeen ostajan
osoittaa luotettavasti, että hänellä on oikeus
vastaanottaa lääke.

Lääkkeen luovutuksen yhteydessä lääkkeen
ostajalle on annettava kirjallinen selvitys toi-
mitetusta lääkkeestä sekä tieto lääkemääräyk-

sen toimittamatta olevasta osasta, jollei ostaja
ilmoita, että hän ei halua selvitystä. Selvityk-
sessä voi potilaan suullisella suostumuksella
olla tiedot kaikista reseptikeskukseen tallen-
netuista potilaan lääkemääräyksistä. Jos lääk-
keen noutaa joku muu kuin potilas itse tai
hänen laillinen edustajansa, voidaan kaikki
lääkemääräystiedot sisältävä selvitys antaa
vain, jos potilas tai hänen laillinen edustajansa
on antanut siihen allekirjoitetun suostumuk-
sensa.

Lääkemääräyksen toimitustiedot liitetään
reseptikeskuksessa olevaan lääkemääräyk-
seen. Lääkkeen toimittanut apteekki voi kor-
jata virheellisen toimitustiedon. Toimitustie-
dot ja niiden korjaukset on allekirjoitettava
kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.
Sähköinen allekirjoitus tulee toteuttaa siten,
että lääkkeen toimittajan oikeus toimittami-
seen tulee varmennetuksi ennen allekirjoi-
tusta. Kaikkien samalla kerralla toimitettavien
lääkemääräysten toimitustiedot voi allekirjoit-
taa yhdellä allekirjoitustoiminnolla.

4 luku

Reseptikeskuksen tietojen luovuttaminen
ja potilaan tarkastusoikeus

13 §

Lääkärin ja hammaslääkärin tiedonsaanti-
oikeus

Lääkkeen määrääjällä on hoitosuhteen jat-
kuessa salassapitosäännösten estämättä oikeus
saada tieto reseptikeskukseen tallettamistaan
lääkemääräyksistä ja niiden toimitustiedoista.
Jos sähköinen lääkemääräys on salattu 8 §:n
mukaisesti, saa toimitustietoja tarkastella vain
potilaan tai hänen laillisen edustajansa erik-
seen antamalla suullisella suostumuksella.

Potilasta hoitavalla lääkkeen määrääjällä on
oikeus saada tieto muista kuin 1 momentissa
mainituista potilaan sähköisistä lääkemäärä-
yksistä ja toimitustiedoista potilaan tai hänen
laillisen edustajansa suullisen suostumuksen
perusteella. Muissa tapauksissa oikeus saada
tietoja reseptikeskuksessa olevista lääkemää-
räyksistä edellyttää allekirjoitettua suostu-
musta.
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Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poi-
keten lääkärillä on salassapitosäännösten es-
tämättä oikeus saada tietoja reseptikeskukseen
tallennetuista lääkemääräyksistä ja toimitus-
tiedoista ilman potilaan suostumusta potilaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 8 §:ssä säädetyissä tilanteissa, jos
se on tarpeen kiireellisen hoidon antamiseksi.
Jos lääkemääräys on salattu 8 §:n mukaisesti,
saa salauksen ohittaa tällaisessa tilanteessa
ilman potilaan suostumusta.

14 §

Lääkemääräyksen uudistamispyynnön
käsittely

Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oi-
keus saada tieto apteekissa uudistettavaksi
merkityistä lääkemääräyksistä. Toimintayksi-
kön tulee huolehtia siitä, että uudistamis-
pyyntö käsitellään kohtuullisessa ajassa.

15 §

Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Salassapitosäännösten ja muiden tietojen
käyttöä koskevien säännösten estämättä Kan-
saneläkelaitos saa rekisterinpitäjänä luovuttaa
reseptikeskuksesta ja reseptiarkistosta pyyn-
nöstä myös teknisen käyttöyhteyden avulla,
sen lisäksi, mitä muualla lainsäädännössä sää-
detään:

1) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle ja lääninhallitukselle terveydenhuollon
ammattihenkilöiden valvonnassa tarvittavat
tiedot lääkkeen määrääjien laatimista lääke-
määräyksistä ja niiden toimittamisesta;

2) Lääkelaitokselle turvallisen ja tarkoituk-
senmukaisen lääkkeiden käytön ohjauksessa
tarvittavat tiedot sekä lääkelain (395/1987)
mukaisessa valvonnassa tarvittavat tiedot lää-
kemääräyksistä ja niiden toimittamisesta; sekä

3) Lääkehoidon kehittämiskeskukselle
lääkkeen käytön ja määräämiskäytäntöjen seu-
raamiseksi tarvittavat tiedot, joihin ei sisälly
potilaan henkilöllisyyden paljastavia henkilö-
tietoja.

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista
tietoja pyytävän viranomaisen on esitettävä

selvitys siitä, että tietojen suojaamisesta huo-
lehditaan asianmukaisesti. Tiedot on luovu-
tettava 1 momentissa tarkoitetuille viranomai-
sille maksutta.

Kansaneläkelaitoksen oikeus saada resep-
tikeskuksessa ja reseptiarkistossa olevia tie-
toja määräytyy sairausvakuutuslain
(1224/2004) 19 luvun 1 §:n perusteella. Kan-
saneläkelaitos ei myöskään saa antaa tietoja
edelleen sille muussa laissa säädetyn tiedon-
antovelvollisuuden tai tiedonanto-oikeuden
perusteella.

Kansaneläkelaitos saa luovuttaa reseptikes-
kuksessa ja reseptiarkistossa olevia tietoja tie-
teelliseen tutkimukseen viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
28 §:n mukaisesti. Luovutus edellyttää kui-
tenkin aina sosiaali- ja terveysministeriön lu-
paa.

Kansaneläkelaitos saa laatia ja luovuttaa
yhteenvetoja reseptikeskuksessa ja reseptiar-
kistossa olevista tiedoista, joilla voi olla mer-
kitystä lääketurvallisuuden sekä lääkehoidon
hyötyjen ja kustannusten selvittämisessä.

16 §

Potilaan tiedonsaantioikeus

Potilaan oikeudesta tarkastaa reseptikes-
kuksessa olevat häntä itseään koskevat tiedot,
on voimassa mitä henkilötietolain
26—28 §:ssä säädetään. Tarkastuspyynnön
voi tehdä Kansaneläkelaitokselle, apteekille
tai terveydenhuollon toimintayksikölle. Re-
septiarkistossa olevat tiedot saa tarkastaa sa-
moin perustein kuin reseptikeskuksessa olevat
tiedot, tietoja koskeva tarkastuspyyntö on kui-
tenkin tehtävä aina Kansaneläkelaitokselle.
Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Reseptikeskuksessa ja reseptiarkistossa ole-
vien virheellisten tietojen korjaamiseen so-
velletaan edellä 10 §:ssä säädetyn lisäksi, mitä
henkilötietolain 29 §:ssä säädetään. Jos potilas
tai hänen laillinen edustajansa vaatii virheen
korjaamista henkilötietolain 29 §:ään perus-
tuen ja virheellinen tieto perustuu lääkkeen
määrääjän tai lääkkeen toimittajan tekemään
merkintään, on korjausvaatimus osoitettava
virheellisen merkinnän tehneelle henkilölle tai
sille organisaatiolle, jonka palveluksessa vir-
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heen tehnyt henkilö on ollut virheen tehdes-
sään.

Potilaalla on oikeus pyynnöstä saada loki-
tietojen perusteella tieto siitä, ketkä ovat kä-
sitelleet ja katselleet häntä koskevia, resepti-
keskuksessa tai reseptiarkistossa olevia tietoja.
Kansaneläkelaitoksen on annettava tiedot vii-
vytyksettä, kuitenkin viimeistään 14 päivän
kuluessa pyynnöstä. Tietojen antamisesta ei
saa periä maksua. Jos potilas pyytää uudelleen
samoja tietoja, on hänellä oikeus saada sa-
moihin lokitietoihin perustuvat tiedot vain, jos
siihen on perusteltu syy hänen etujensa tai
oikeuksiensa toteuttamiseksi. Kansaneläkelai-
tos saa periä uudelleen annettavista tiedoista
maksun, joka on enintään tietojen antamisesta
aiheutuvia kustannuksia vastaava.

Jos potilas katsoo, että hänen tietojaan on
käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perus-
teita, tulee Kansaneläkelaitoksen, asianomai-
sen terveydenhuollon toimintayksikön tai ap-
teekin sekä tietoja käyttäneen tai tietoja saa-
neen henkilön antaa potilaalle pyynnöstä sel-
vitys tietojen käytön perusteista.

17 §

Katseluyhteys

Täysi-ikäiselle potilaalle annetaan sähköi-
sen katseluyhteyden avulla tiedot hänen re-
septikeskukseen tallennetuista lääkemääräyk-
sistään sekä niihin liitetyistä korjaus- ja toi-
mitusmerkinnöistä.

Katseluyhteys tulee toteuttaa siten, että po-
tilaan yksityisyyden suoja ei vaarannu. Sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan
säätää siitä, miten tiedot annetaan katseluyh-
teyden kautta.

5 luku

Erinäiset säännökset

18 §

Rekisterinpitäjä

Kansaneläkelaitos on reseptikeskuksen ja
reseptiarkiston rekisterinpitäjä. Kansaneläke-
laitos vastaa reseptikeskuksessa ja reseptiar-

kistossa olevien tietojen käytettävyydestä ja
eheydestä, tietosisältöjen muuttumattomuu-
desta sekä tietojen säilyttämisestä ja hävittä-
misestä.

Lääkkeen määrääjä vastaa reseptikeskuk-
seen tallennettavan lääkemääräyksen tietojen
oikeellisuudesta ja lääkkeen toimittanut ap-
teekki reseptikeskukseen tallennettavien toi-
mitustietojen oikeellisuudesta.

19 §

Tietojen säilyttäminen

Sähköiset lääkemääräykset ja niitä koskevat
tiedot säilytetään reseptikeskuksessa 30 kuu-
kautta. Terveydenhuollon toimintayksiköiden
ja apteekkien velvollisuudesta säilyttää tietoja
lääkemääräyksistä säädetään erikseen.

Reseptikeskuksessa olevat tiedot siirretään
1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen eril-
liseen reseptiarkistoon. Edellä 11, 13 ja
14 §:ässä säädetty tiedonsaantioikeus ei koske
reseptiarkistossa olevia tietoja. Reseptiarkis-
tossa olevat tiedot säilytetään 10 vuotta.

20 §

Sähköisen lääkemääräyksen tietotekninen
toteutus

Sähköinen lääkemääräys tulee toteuttaa si-
ten, että:

1) reseptikeskuksessa olevien tietojen kat-
selu, tallettaminen ja muu käsittely edellyttää
käsittelijän yksilöivää vahvaa tunnistusmene-
telmää sekä järjestelmään liittyvää käyttöoi-
keuksien hallintaa;

2) lääkettä koskevat tiedot ovat yhtäpitävät
lääketietokannan tietojen kanssa;

3) vain tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukainen lääke-
määräys ja siihen liittyvät toimitustiedot saa-
daan siirtää reseptikeskukseen;

4) sähköisen lääkemääräyksen ja sitä kos-
kevien tietojen siirtäminen reseptikeskukseen
tai sieltä muualle on salattu ja sähköisesti
allekirjoitettu siten, että sivulliset eivät voi
saada selville salattua sanomaa ja että tiedot
eivät muutu siirrossa;

5) reseptikeskus on käytössä keskeytyksettä
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ja siinä on tarpeelliset varajärjestelmät toi-
mintahäiriöiden ja poikkeusolojen varalta;

6) reseptikeskukseen tallentuu erikseen kus-
takin lääkemääräyksestä tiedot (lokitiedot)
siitä, ketkä ovat katsoneet, muuttaneet tai muu-
toin käsitelleet lääkemääräyksen tietoja taikka
mitätöineet lääkemääräyksen sekä toimenpi-
teen ajankohta; ja

7) lääkemääräysten laatiminen ja toimitta-
minen on mahdollista kaikille tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten mukaisesti laa-
dituilla ja tekniset vaatimukset täyttävillä oh-
jelmistoilla ja laitteistoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkemmat määräykset sähköi-
sen lääkemääräyksen, reseptikeskuksen, re-
septiarkiston ja lääketietokannan teknisestä
toteuttamisesta.

21 §

Lääkemääräys- ja toimitusohjelmistot

Sähköisen lääkemääräyksen laadinnassa ja
toimittamisessa käytettävät tietojärjestelmät ja
niitä tukevat ohjelmistot tulee toteuttaa siten,
että lääkkeitä koskevat tiedot perustuvat lää-
ketietokantaan ja että käytettävät ohjelmistot
ohjaavat lääkkeen valintaa rationaalisen lää-
kehoidon toteuttamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut järjestelmät
ja ohjelmistot on lisäksi laadittava siten, että
lääkkeen määrääjän on itse kirjoitettava tai
lisättävä lääkemääräykseen sellaiset lausumat
ja merkinnät, jotka sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella tai Kansaneläkelaitoksen
päätöksellä määrätään henkilökohtaisesti kir-
joitettaviksi tai merkittäviksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan tarvittaessa antaa tarkempia määräyk-
siä tietojärjestelmien ja ohjelmistojen päivit-
tämisestä, lääkkeitä, korvattavia perusvoiteita
ja kliinisiä ravintovalmisteita koskevista tie-
doista sekä rationaalisen lääkehoidon mukai-
sista lääkkeen valintaperusteista.

22 §

Lääketietokanta

Kansaneläkelaitos ylläpitää lääketietokan-

taa. Lääkelaitoksen tulee toimittaa Kansan-
eläkelaitokselle lääkevalmisteen yksiselittei-
seksi tunnistamiseksi tarvittavat tiedot myyn-
tiluvallisista ja rekisteröidyistä lääkevalmis-
teista sekä lääkelain 21 e §:ssä tarkoitetuista
ja 21 f §:n mukaisista potilasryhmälle tai
väestölle tarkoitetuista erityisluvallisista lää-
kevalmisteista. Lisäksi myyntiluvan haltijan,
valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava
lääkkeiden, korvattavien perusvoiteiden ja
kliinisten ravintovalmisteiden hintatiedot
Kansaneläkelaitokselle.

Lääketietokannan tarkemmasta tietosisäl-
löstä ja tietojen ilmoittamisesta Kansaneläke-
laitokselle voidaan tarvittaessa antaa määräyk-
set sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

23 §

Sähköisen lääkemääräyksen käyttöönotto

Lääkemääräykset on laadittava tämän lain
mukaista sähköistä lääkemääräystä käyttäen
kaikissa julkisen ja yksityisen terveydenhuol-
lon toimintayksiköissä sekä terveydenhuollon
toimintayksikön tiloissa toimivien itsenäisten
ammatinharjoittajien vastaanotoilla, jollei po-
tilas ole kieltänyt sähköisen lääkemääräyksen
laatimista 5 §:n mukaisesti. Apteekin ja sivu-
apteekin on kyettävä toimittamaan sähköinen
lääkemääräys.

Ahvenanmaan maakunnan alueella toimivat
terveydenhuollon toimintayksiköt saavat ottaa
käyttöönsä tämän lain mukaisen sähköisen
lääkemääräyksen.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat
lääkärit ja hammaslääkärit voivat ottaa käyt-
töön tämän lain mukaisen sähköisen lääke-
määräyksen.

24 §

Ohjaus, seuranta ja valvonta

Sähköisen lääkemääräyksen ja tässä laissa
tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestel-
mäpalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen
yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuu-
luvat sosiaali- ja terveysministeriölle.
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Tietosuojavaltuutettu, Lääkelaitos, Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus sekä lääninhal-
litus alueellaan ohjaavat ja valvovat niille
säädetyn toimivallan mukaisesti tämän lain
noudattamista.

Reseptikeskuksen rekisterinpitäjän on
omalta osaltaan seurattava ja valvottava, että
sen antamaan palveluun liittyvä tietosuoja to-
teutuu siten kuin siitä säädetään tässä laissa,
henkilötietolaissa ja muualla lainsäädännössä.
Lisäksi terveydenhuollon toimintayksikön ja
apteekin on omalta osaltaan seurattava ja val-
vottava, että reseptikeskuksessa olevia tietoja
voivat katsella ja käsitellä vain tämän lain
mukaan siihen oikeutetut ja, että tietojen kat-
selu ja käsittely tapahtuu tässä laissa sääde-
tyillä perusteilla. Rekisterinpitäjän, toimin-
tayksikön ja apteekin tulee oma-aloitteisesti
ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos joku on
lainvastaisesti katsonut, käyttänyt tai luovut-
tanut reseptikeskuksessa olevia tietoja. Seu-
rannan ja valvonnan toteuttamiseksi tervey-
denhuollon toimintayksiköllä ja apteekilla on
oikeus saada Kansaneläkelaitokselta lokitie-
dot siltä osin kuin asianomaisen toimintayk-
sikön ja apteekin henkilökunta on katsellut ja
käsitellyt reseptikeskuksessa olevia tietoja.

Rekisterinpitäjän ja terveydenhuollon toi-
mintayksikön vastaavan johtajan sekä apteek-
karin tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastie-
tojen käsittelystä ja noudatettavista menette-
lytavoista sekä huolehtia henkilökunnan riit-
tävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta po-
tilastietoja käsiteltäessä. Lisäksi rekisterinpi-
täjällä, terveydenhuollon toimintayksiköllä ja
apteekilla on oltava seuranta- ja valvontateh-
tävää varten nimettynä tietosuojavastaava.

25 §

Maksut

Sähköisen lääkemääräyksen laatiminen ja
toimittaminen, tässä laissa tarkoitettu varmen-
taminen sekä reseptikeskuksen, reseptiarkis-
ton ja lääketietokannan tietojen käyttö ovat
maksullisia. Maksut määrätään sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että
ne vastaavat palvelun tuottamisesta aiheutu-
vien kustannusten määrää.

26 §

Rangaistus- ja viittaussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta rikkoo tämän lain 11, 13 tai 14 §:n
tiedonsaantioikeutta taikka tietojen käsittelyä
koskevia säännöksiä ja siten vaarantaa poti-
laan yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuk-
siaan, on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, säh-
köisestä lääkemääräyksestä annetun lain rik-
komisesta sakkoon.

Rangaistus tietomurrosta säädetään rikos-
lain (39/1889) 38 luvun 8 §:ssä ja rangaistus
henkilörekisteririkoksesta rikoslain 38 luvun
9 §:ssä. Rangaistus salassapitovelvollisuuden
rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1
tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muu-
alla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

27 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

28 §

Siirtymäsäännös

Edellä 27 §:ssä säädetystä poiketen sähköi-
sen lääkemääräyksen salaamista koskeva 8 §
ja sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoa
koskeva 23 §:n 1 momentti tulevat voimaan
neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta.

Lain 25 §:n mukaisia maksuja aletaan periä
neljän vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta.
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Sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta an-
netussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa (771/2003) tarkoitettu reseptitietokanta
poistetaan käytöstä 31 päivänä joulukuuta
2007. Asetuksen mukaisessa reseptitietokan-
nassa olevat toimittamattomat ja osittain toi-

mitetut lääkemääräykset raukeavat. Kokonaan
tai osittain toimitettuja lääkemääräyksiä kos-
kevat toimitustiedot tulee säilyttää siinä ap-
teekissa, josta lääke on toimitettu, siten kuin
toimitustietojen säilyttämisestä on erikseen
säädetty.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen
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L a k i

N:o 62

lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 57 a §, sellaisena kuin

se on laissa 700/2002, ja
lisätään 57 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 80/2003, uusi 2 momentti seuraavasti:

57 §
— — — — — — — — — — — — —

Lääkelaitos voi antaa määräyksiä menette-
lytavoista toimitettaessa lääkkeitä apteekeista,
sivuapteekeista ja lääkekaapeista.

57 a §
Apteekissa ja sivuapteekissa on pidettävä

kalenterivuosittain luetteloa lääkemääräyk-
sistä. Luettelossa on oltava tiedot toimitetusta
lääkkeestä ja sen määrästä, lääkkeen käyttä-

jästä tai laitoksesta, jonka käyttöön lääke on
määrätty, ja lääkkeen määränneestä lääkäristä.
Luettelo on säilytettävä 5 vuotta. Luettelo on
laadittava ja säilytettävä siten kuin Lääkelaitos
tarkemmin määrää.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

HE 250/2006
StVM 43/2006
EV 216/2006
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Valtioneuvoston asetus

N:o 63

valtion asuntorahaston varainhankintavaltuuksista vuonna 2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,
säädetään 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun valtion asuntorahastolain (1144/1989) 2 §:n
2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 208/1996, nojalla:

Valtiokonttori oikeutetaan valtion asunto-
rahastosta annetun lain 2 §:n 2 momentin mu-
kaisesti ottamaan vuonna 2007 valtion asun-
torahastolle lyhytaikaista lainaa siten, että ly-
hytaikaista lainaa saa kerralla olla yhteensä
enintään 2 300 000 000 euroa.

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Lainsäädäntöneuvos Tytti Noras
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Puolustusministeriön asetus

N:o 64

puolustusvoimista annetun lain 8 d §:n mukaisissa kansanvälisissä tehtävissä toimivien
rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedus-

tuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2007

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista 31 päivänä touko-
kuuta 1974 annetun lain (402/1974) 8 d §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 452/2001:

1 §
Ulkomaanedustuksen korvauksista annetun

lain (596/2006) 4 §:n mukaista paikalliskoro-
tusta, 6 §:n mukaista varustautumiskorvausta
ja 7 §:n mukaista muuttokorvausta maksetta-
essa puolustusvoimista annetun lain 8 d §:ssä
tarkoitetut virkamiehet rinnastetaan ulko-
maanedustuksen virkamiehiin tämän asetuk-
sen liitteen mukaisesti.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2007.
Tällä asetuksella kumotaan: 1) 14 päivänä

elokuuta 1992 sotilastehtävissä palvelevien
rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virka-
miehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedus-
tuksen muita erinäisiä korvauksia määrät-
täessä annettu puolustusministeriön päätös
PLM K D nro 2/6310/92/JÄ; ja 2) 14 päi-
vänä helmikuuta 2001 puolustusvoimien
kenraalin/amiraalin (A30-32) rinnastamisesta
ulkoasianneuvoksen (A29) virkaan annettu
puolustusministeriön määräys PLM K D nro
220/6310/2001/JÄ.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2007

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana Pasi Lankinen
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Liite 
 
 

Pv:n tehtävä Virkamiehen 
paikalliskorotuksen

perusarvoeuroa 
vuodessa 

Varustautumiskorvaus 
euroa, 

Virkamiehen laskennal-
linen muuttokuutioiden 

määrä m³ 
Kenraalin/amiraalin viranhaltija sotilas-
edustajana 

          25 000        13 260 e,  40 m³ 
 

Berliinin sotilasasiamies 
Lontoon sotilasasiamies 
Moskovan sotilasasiamies  
Tukholman sotilasasiamies  
Washingtonin sotilasasiamies 
Apulaissotilasedustaja (EUE ja NAE)  
(JSA 17) 

          22 750        13 260 e,  40 m³ 
 

Ankaran sotilasasiamies 
Berliinin sotilasasiamies/ 
apulaissotilasasiamies (JSA 15) 
Oslon sotilasasiamies 
Pariisin sotilasasiamies 
Pekingin sotilasasiamies 
Tallinnan sotilasasiamies 
Varsovan sotilasasiamies 
Apulaissotilasedustaja (EUE ja NAE) 
(JSA14-16) 
Sotilasedustaja (YKE) 
Sotilasedustaja (WET) 
Washingtonin apulaissotilasasiamies 
Moskovan apulaissotilasasiamies 
 

          20 500 11 550 e,  35 m³ 
 

Apulaissotilasedustaja (EUE ja NAE) 
(JSA 13) 
Apulaissotilasedustaja (WET) 
Sotilasedustajan avustaja (YKE) 
 

          18 000 9 300 e,  30 m³ 
 

Ankaran avustaja 
Sotilasasiantuntija (EUE) 

          15 500 6 350 e, 25 m³ 
 

Moskovan sihteeri 
Sotilasedustajan sihteeri (NAE) 

          13 000 4 460 e, 20 m³ 
 

Muu avustava henkilöstö             12 000 4 460 e, 20 m³ 
 

 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 65

eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämark-

kinoilla 30 päivänä kesäkuuta 2003 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen
(655/2003) uusi 15 a § seuraavasti:

15 a §

Elintarviketurvallisuusviraston tuonti

Jos tuonnille asetettavat vaatimukset muu-
toin täyttyvät, Elintarviketurvallisuusvirasto
saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda:

1) 13 §:ssä tarkoitettuja eläintauteja aihe-

uttavia mikrobeja ja loisia ja niitä sisältäviä
viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vas-
taavia tavaroita; sekä

2) 15 §:ssä tarkoitettuja näyte-eriä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 66

eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintauti-
vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläin-

tautivaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun maa- ja metsätalousministeriön
asetukseen (273/2004) uusi 13 a ja 13 b § seuraavasti:

13 a §

Tuontiluvan myöntäminen

Edellä 6, 8—11 ja 13 §:ssä tarkoitettu tuon-
tilupa myönnetään, jos voidaan varmistua
siitä, että tuonti ei aiheuta 5 §:ssä tarkoitettua
vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Tuon-
tiluvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuon-
nille.

13 b §

Elintarviketurvallisuusviraston tuonti

Jos tuonnille asetettavat vaatimukset muu-

toin täyttyvät, Elintarviketurvallisuusvirasto
saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda:

1) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja diagnos-
tisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituk-
siin tuotavia sivutuotteita;

2) 10 §:ssä tarkoitettuja eläintauteja ai-
heuttavia mikrobeja ja loisia ja niitä sisältäviä
viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vas-
taavia tavaroita; sekä

3) 13 §:ssä tarkoitettuja näyte-eriä.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja Leena Eerola
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