
Lääkäri 

Hoitoyksikkö 
(sairaanhoitaja) 

Potilas/ 
Omainen 

(hoitoyksikön asiakas) 
 

Sairaala-
apteekki, 
kunnan 

perustervey- 
denhuolto tai 
muu toimija 

(farmaseutti/ 
proviisori) 

Valitsee apteekin, jossa haluaa asioida ja joka tarjoaa annosjakelupalvelua.  
Allekirjoittaa sopimuksen annosjakelusta apteekin kanssa.  

Antaa tarvittavat suostumukset eli luvan tarkistaa suorakorvaustiedot Kelan 
kyselypalvelusta, luvan hakea lääkitystiedot reseptikeskuksesta sekä luvan hyödyntää 

lääkevaihtoa kustannusten säästämiseksi. 
(Apteekin valinta saattaa  myös perustua kilpailutuksen tulokseen ja sitä kautta 

hoitoyksikön tekemään valintaan) 

Tekee yksilöllisen 
hoitopäätöksen potilaan 

siirtymisestä annosjakeluun 
yhteisymmärryksessä potilaan 

tai hänen omaisensa kanssa 

Annosjakelu- 
yksikkö 

Valitsee annosjakelutoimintaansa 
edullisimmat lääkevalmisteet 

Seuraa potilaan vointia 
ja annosjakelu-

lääkityksen 
onnistumista  

Seuraa potilaan 
voinnissa tapahtuvia 
muutoksia. Havaitsee 

ongelmia potilaan 
lääkehoidon 

toteuttamisessa.  
Kirjaa huomiot potilas-

tietojärjestelmään 

Raportoi lääkehoidon 
vaikutuksista ja 

muutostarpeista. 
Selvittää voiko ongelman 

ratkaista lääkkeiden 
annosjakelulla. 

Keskustelee asiasta 
potilaan/omaisen kanssa 

Selvittää potilaan 
kokonaislääkityksen 

(lääkityslista) 
 

Haastattelee potilasta 
 tai hänen omaistaan ja laatii listan 

potilaan  kokonaislääkityksestä 
(lääkityslista) 

Haastattelee potilasta 
 tai hänen omaistaan ja laatii listan 

potilaan  kokonaislääkityksestä 
(lääkityslista) 

Selvittää mm. potilaan voinnin, 
toimintakyvyn, mittaus-
tulokset, nykyoireet  ja -

ongelmat, lääkitykset 
toteutumisen (esim. 
nielemisvaikeudet) 

 
Päättää kokonaislääkityksestä ja annosjakelussa 

käytettävästä lääkityksestä yhteistyössä potilaan /omaisen 
kanssa. Varmistaa, ettei potilaalla ole tarpeetonta 

lääkehoitoa ja että kaikkia sairauksia hoidetaan 
asianmukaisesti. Dokumentoi lääkehoidon 

tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin ja lääkitysmuutokset 
potilaan lääkehoitosuunnitelmaan 

(potilastietojärjestelmään).  Dokumentoi myös tiedon, jos 
lääkehoitoon ei tarvita korjausta. 

 

Arvioi lääkityksestä kliiniseen tilanteeseen sovellettuna huomioiden suositusten vastaisten 
lääkkeiden käyttö, oireenmukaisten lääkkeiden säännöllinen käyttö,  potilaan ikä ja muut 
sairaudet (erityisesti munuaisten toiminta), kliinisesti merkittävät farmakodynaamiset ja 
farmakokineettiset yhteisvaikutukset,  potilaan käytössä olevan lääkityksen 
haittavaikutusriskit, kapean terapeuttisen alueen lääkkeet sekä lääkeannosten, 
annosteluajankohtien ja lääkemuotojen tarkoituksenmukaisuus 

Keskustelee lääkitykseen 
tulleista muutoksista 

lääkärin ohjeiden mukaan.. 
Kokoaa kokonais-

lääkitystiedon 
(lääkityslistan) 

Dokumentoi 
hoitopäätöksen 
annosjakeluun 

siirtymisestä hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan 

(potilastieto-
järjestelmä) 

Potilaan lääkehoidon arviointi 
Säännöllisesti vähintään kerran vuodessa 

Potilaan lääkityksen tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden  arviointi moni-
ammattillisessa tiimissä tai kahden ammattiryhmän työparina. Arvioinnissa jaetaan 
ja hyödynnetään tiimin kaikkien jäsenten osaamista ja keräämää tietoa. Lääkäri voi 

tehdä arvioinnin myös yksin, jos hänellä on kaikki tarvittava toisten terveyden-
huollon ammattilaisten tieto käytettävissään. 

Päättää annosjakeluun siirtymisen 
ajankohdasta (lääkitys on riittävän 

vakiintunutta) yhteistyössä 
hoitoyksikön kanssa 

Tekee 
potilastietojärjestelmään 
merkinnän annosjakeluun 

siirtymisestä 

Toimittaa apteekkiin  (lääkemääräykset) ja 
kokonaislääkitystiedon. Dokumentoi 

lääkitysmuutokset ja ilmoittaa niistä  apteekkiin. 
Huolehtii lääkitysmuutosten toteuttamisesta ja 

lääkitysmuutosten seurannasta. 

Valmistaa annosjakeluerän, varmistaa sen 
laadun ja dokumentoi toimenpiteet. 

Toimittaa annosjakeluerän ja  
annostuskortin apteekkiin. Laskuttaa 

toimitetuista lääkkeistä ja annosjakelusta. 
 

Päivittää suorakorvaustiedot 
ja hinnoittelee lääkkeet 
toimituspäivän hinnoin. 
Laskuttaa toimitetuista 

lääkkeistä ja 
annosjakelupalkkiosta 

annetut  korvaukset Kelasta. 

Vahvistaa lääkityksen 
soveltuvuuden annosjakeluun 
ja toimittaa tiedon apteekkiin 

Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun prosessi 

Tarkistaa lääkityksen 
soveltuvuuden 
annosjakeluun 

 ja sovittaa potilaan 
lääkityksen annosjakelun 

lääkevalikoimaan 

Tarkistaa apteekista 
(annosjakeluyksiköstä) tulleen 
annostuskortin ja potilastieto-

järjestelmässä olevan 
lääkityslistan vastaavuuden 

Lähettää potilaan lääkitystiedot 
annosjakeluyksikköön arvioitavaksi. 

Neuvottelee tarvittaessa lääkärin  
kanssa lääkityksen muuttamisesta 

annosjakeluun soveltuvaksi  
lääkevaihdon periaatteiden mukaisesti. 

Ilmoittaa potilaalle (tai 
omaiselle) annosjakeluun 

siirtymisestä).  

Kirjoittaa potilaalle sähköiset lääkemääräykset 
vuoden ajalle lääkkeistä, jotka soveltuvat 
annosjakeluun. Tekee lääkemääräyksiin 

merkinnän annosjakelusta.  
Uusii lääkemääräykset ja tekee  

lääkemääräyksiin merkinnän annosjakelusta. 

Allekirjoittaa sopimusvalmistuksen 
laatusopimuksen annosjakeluyksikön kanssa 

ja tekee siitä ilmoituksen Fimeaan 

Sopii 
annosjakelun 

aloituspäivästä 

Hakee lupaa annosjakelun valmistus- 
toimintaan Fimealta ja lupa myönnetään 

Tarkistaa sähköisiin 
lääkemääräyksiin 
tehdyt muutokset 

ja lisäykset. Välittää 
tilauksen annosjakelu-

yksikköön 

Päättää  lääkitysmuutoksista sekä  muutoksen 
ajankohdasta. Allekirjoittaa lääkitysmuutoksen.  
Arvioi uuden lääkkeen soveltuvuuden potilaan  

aikaisempaan lääkitykseen.  
Päättää annosjakelun lopettamisesta yksilöllisesti. 

Dokumentoi päätöksen asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Poistaa annosjakelumerkinnän 

lääkemääräyksistä.  

Vastaanottaa annosjakelu-
yksiköstä tulevan lähetyksen 
toimintaohjeensa mukaisesti. 

Tarkastaa saapuneen tilauksen 
ja voimassa olevien reseptien 
yhdenmukaisuuden. Maksaa 

lääkkeet ja annosjakelupalkkiot 

Toimittaa 
annosjaellut 
lääkkeet ja 

annostuskortin 
sopimuksen 
mukaisesti 

Laskuttaa 
toimitetuista 
lääkkeistä ja 
annosjakelun 

palkkioista potilasta/ 
hoitoyksikköä  

Vastaa annosjaeltujen 
lääkkeiden antamisesta 
potilaalle sopimuksen 

mukaan 

Huolehtii 
lääke-

neuvonnasta 

Vastaanottaa 
annosjaellut lääkkeet ja 

maksaa  
laskun 

Avohuollon apteekki 
(farmaseutti/ 

proviisori) 

Huolehtii 
tarvittaessa 

laskun 
maksamisesta 

Kertoo lääkkeiden 
vaikutuksista 

Kertoo annosjaeltujen 
lääkkeiden ja muiden 

lääkkeiden 
vaikutuksista sekä 

lääkehoidossa esiin 
tulleista ongelmista 

Huolehtii 
lääkeneuvonnan 
toteutumisesta 

Keskustelee ja  
kysyy lääkkeistä 

Ilmoittaa 
välittömästi 
apteekkiin 

annosjakelun 
keskeyttämi-

sestä/lopetta-
misesta 

Keskustelee lääkkeiden 
annosjakelusta 

Lähettää lääkemääräysten 
uudistamispyynnöt 

   Selvittää potilaan diagnoosit, 
sairauksien vaikeusasteet, 
lääkkeiden käyttötarkoitukset 
ja ovatko ne edelleen 
voimassa sekä annosten 
sopivuudet potilaalle 

Moniammatillinen keskustelu potilaan lääkehoidon kokonaistilanteesta. Tarvittaessa keskusteluun kutsutaan myös potilas ja hänen omaisensa. 

Alkutilanne 

Prosessin ensimmäinen vaihe 

Asiakkaan 
tilanne 

muuttuu 

Loppu-
tilanne 

Kertoo kokonaislääkityksen 

Keskustelee lääkityksestä 
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