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Asia: Suomen Sairaanhoitajaliitto ry:n lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriön 

asettaman työryhmän valmisteleman ja koordinoiman Suomen tutkintojen ja muiden 

osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista valmistelleen työryhmän 

esitykseen  

Sairaanhoitajaliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida viitekehyksen 

laajentamistyöryhmän loppuraporttia. 

Muutoksina siihen esitämme 

1. että sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen 

johtava koulutus tulee olla viitekehyksen vaativuustasolla 7. 

Perusteluja 

1. Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen 

Lääkkeen määrääminen ei kuulu sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon tuottamaan 

osaamiseen, vaan kyseessä on työelämän vaatimuksesta nouseva uusi, laaja 

korkeakoulutasoinen osaamiskokonaisuus ja tehtäväkuva, joka edellyttää säänneltyä 

lisäkoulutusta (VN asetus 1089/2010), osaamisen varmistamista sekä Valviran 

rekisteröimistä erikoispätevyydeksi.  

Rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksen kompetenssien osaamiskuvaukset on 

alusta saakka kehitetty vastaamaan EQF tasoa 7. Koulutuksen tuottama osaaminen on 

European Qualifiqation Framework (EQF) ja Suomen lakiesityksessä kansalliseksi 

tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksessä (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi 

tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä 2012) (National Qualifications 

Framework, NQF) tasolla 7 (tiedot, taidot, pätevyys). Osa opinnoista on myös tasolla 8. 

Sairaanhoitajan on lääkkeenmääräämisen koulutuksessa hankittava uutta osaamista 

lääketieteen ja farmakologian osa-alueilta omaan hoitotyön toimintakehykseensä. 

Lääkkeen määräämisen osaamisen arvioinnissa ja tasossa on lähdetty siitä, että 

sairaanhoitajan on läpäistävä samoja opintojaksoja samalla osaamisen tasolla kuin 

lääkäriksi opiskelevien (EQF-taso 8). Sairaanhoitajan lääkkeen määräämisessä 

vaadittavan osaamisen voidaan siis katsoa sijoittuvan best fit -periaatteella vähintään 

tasolle 7. 

Koulutuksen voidaan katsoa tuottavan osaamista ja työnkuvan, joka sijoittuu kahden 

nykyisen koulutusammatin sairaanhoitajan (EQF-taso 6) ja lääkärin (EQF-taso 8) välille. 
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Vaikka koulutukseen voi hakeutua sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneet henkilöt, sitä ei 

voi tässä mielessä rinnastaa erikoistumiskoulutuksiin ja sijoittaa EQF-tasolle 6. 

Koulutukseen otettavalla sairaanhoitajalle tulee viimeisten viiden vuoden ajalta olla 

vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus sillä tehtäväalueella, jolla hän tulee 

lääkettä määräämään.  

EQF-taso 7 vastaa myös kansainvälistä Advanced Practice Nursing -määritelmää, joka 

edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa tai vastaavaa osaamista (kansainvälisen 

sairaanhoitajaliiton ICN:n määritelmä 2002). Opintopolkujen joustavoittamisen 

näkökulmasta on hyvä, jos lääkkeenmääräämiskoulutusta suorittaessaan sairaanhoitaja 

voi korkeakoulun päätöksen mukaan lukea hyväkseen muun muassa kotimaisessa tai 

ulkomaalaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja tai toisaalta saada hyväksi 

luettua lääkkeenmääräämisoikeuskoulutuksen opintoja toisessa 

korkeakoulututkinnossa (esimerkiksi YAMK kliininen asiantuntija). Hyväksi lukeminen 

on selkeää, kun molemmat koulutukset ovat samalla EQF-tasolla 7. 

Kaiken edellä kuvatun perusteella näemme, että best fit -periaatteen mukaan 

sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutus tulee sijoittaa viitekehyksessä 

vaativuustasolle 7. 

 

Lisäksi viitekehykseen liittyvään jatkotyöhön esitämme 

2. kun jatkossa yliopistoissa järjestettävien opettajankoulutuksen opintojen ja 

ammattikorkeakouluissa järjestettävien ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen 

sijoittelua viitekehykseen tarkastellaan, tulee niiden olla viitekehyksen 

vaatimustasolla 7. 

 

Perusteluja 

2. Opettajakoulutuksen sijoittaminen viitekehykseen 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen opettajakoulutukseen hakeutuvat ovat yleensä 

käyneet joko yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen (maisterin tutkinto) tai 

ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK-tutkinto). Lisäksi näiltä 

opettajakoulutukseen hakeutuvilta edellytetään kolme vuotta ammattialan 

työkokemusta. Opettajakoulutukseen voi hakeutua myös 

ammattikorkeakoulututkinnolla, jolloin edellytyksenä on viisi vuotta työkokemusta 

korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen 

arvostuksen kannalta on merkityksellistä, että opettajakoulutus sijoitetaan 

osaamistavoitteidensa mukaisesti vaatimustaso 7:lle.  

 

Helsingissä 19.2.2019 

Vastuuvalmistelija 
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Anna Suutarla, Kansainvälisten asioiden päällikkö, Sairaanhoitajaliitto 

anna.suutarla@sairaanhoitajat.fi 

 

Muu valmistelija 

Liisa Karhe, Kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto 

liisa.karhe@sairaanhoitajat.fi 
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