
 
Terveydenhuollon ammattikortti - FAQ 
 
 
Mikä se on? 
 
Sähköisen reseptimääräyksen tekemiseen tarvitaan terveydenhuollon ammattikortti eli ns. 
varmennekortti tai vrk-kortti. 1.1.2017 alkaen sähköisen reseptin käyttö on ollut pakollista, 
ainoastaan painavissa poikkeusolosuhteissa voi käyttää paperireseptiä (Huom! Terhikki-
rekisterimerkinnän puuttuminen ei ole Valviran ohjeistuksen mukaan poikkeusolosuhde käyt-
tää paperireseptiä). Varmennekortti myönnetään terveydenhuollon ammattilaisille tunnistau-
tumiseen potilastietojärjestelmissä ja sitä käytetään sähköisten reseptien allekirjoitukseen. Ei 
ole olemassa erillistä opiskelijan varmennekorttia, vaan opiskelijan ammattikorttia käsitellään 
kuten muitakin SOTE-alan kortteja. 
 
Jo myönnettyä korttia ei voida tietoturvasyistä päivittää, vaan aina henkilötietojen (nimen) tai 
oikeuksien (esimerkiksi 4. vuosikurssi -> kandi 5. vuosikurssi) päivittyessä tulee hankkia uusi 
varmennekortti.  
 
Milloin sen voi hankkia? 
 
Lääketieteen opiskelija voi hankkia ammattikortin suoritettuaan ensimmäisen neljän vuoden 
opinnot ja saatuaan tästä merkinnän Valviran hallinnoimaan Terhikki-rekisteriin. 
 
Miten ja mistä sen saa? 
 
Varmennekortin saat Väestörekisterikeskuksen rekisteröidyistä toimipisteistä. Lähimmän pis-
teen yhteystiedot saat esim. oman työpaikkasi HR-palveluista. Voit tarkistaa rekisteröintipis-
teiden yhteystietoja myös mm. http://vrk.ajapa.fi/th/ (Huom! Ei kaikkia rekisteröintipisteitä). 
 
Työpaikasta riippuen varmennekortin voi saada työ-/virkasuhteessa ollessaan ilmaiseksi. 
Opiskelijan pitää kuitenkin varautua myös palvelumaksuihin (noin 40 euroa). STM suositte-
lee, että työpaikka kustantaa kaikki lääkärin työvälineet, mukaan lukien myös varmennekort-
timaksut, joten tämä asia kannattaa tarkistaa työpaikaltasi. 
 
Kortinhankintaprosessi (4. vsk) 

1. Opiskelija suorittaa kaikki neljännen vuoden opinnot. 
2. Tiedekunnan opintotoimisto vahvistaa käydyt opinnot ja lähettää tiedot Valviraan. 
3. Valvira vastaanottaa tiedot, tarkistaa ja merkitsee opiskelijan Terhikki-rekisteriin. Valvi-

ra lähettää opiskelijalle postitse kirjallisen ilmoituksen ja yksilöintitunnuksen (vanha 
SV-numero). Yksilöintitunnusta voi tiedustella myös puhelimitse. 

4. Opiskelija voi tilata varmennekortin esim. kesätyöpaikkansa läheisestä vrk-
toimipisteestä. Tämä voi vaatia esim. tietoturvakoulutuksen suorittamisen tai kuvan ot-
tamisen korttiin. Muista ottaa henkilötodistus mukaan! 

5. Tilaus lähetetään ja opiskelija saa tilapäisen varmennekortin vrk-toimipisteestä. Opis-
kelija pääsee tekemään sähköisiä reseptejä. 

6. Lopullinen varmennekortti saapuu vrk-toimipisteeseen. 
 



 
Kortinhankintaprosessi (5. vsk ja 6. vsk) 

1. Opiskelija suorittaa kaikki viidennen/kuuden vuoden opinnot. 
2. Tiedekunnan opintotoimisto vahvistaa käydyt opinnot ja lähettää tiedot Valviraan. 
3. Valvira vastaanottaa tiedot, tarkistaa ja päivittää opiskelijan tiedot Terhikki-rekisteriin. 

Tässä vaiheessa vanha ammattikortti lakkaa toimimasta! 
4. Opiskelija ottaa yhteyttä vrk-toimipisteeseen ja tilaa uuden kortin aiempaan tapaan. 

 
Varmennekorttini lakkasi toimimasta, mitä teen?  
 
Mahdollisia syitä ovat: 

• Kortti on vanhentunut (voimassa viisi vuotta kerrallaan). 
• Ammattioikeuden voimassaolo on päätynyt, kun henkilölle on merkitty valvontaseu-

raamus. 
• Olet aloittanut opintosi yli 10 vuotta sitten (lääketieteen opiskelijaoikeuden ammattioi-

keuden voimassaolo päättyy automaattisesti, kun opintojen alkamisesta on kulunut 10 
vuotta, mikäli opiskelija ei ole valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi). 

• Olet valmistunut tai ammattioikeutesi päivittynyt (lääketieteen opiskelijaoikeuden am-
mattioikeus päättyy automaattisesti, kun hänet merkitään laillistetuksi lääkäriksi tai 
ammattioikeus muuten päivittyy esim. 4. kandi -> 5. kandi). 

• Vaihdoit nimeä. Tällöinkin on tilattava uusi kortti, vaikka oikeudet pysyvät ennallaan. 
• Kortti on vaurioitunut. 

 
Mikäli mikään yllä olevista syistä ei ole mahdollinen, ota yhteyttä työpaikkasi vrk-
toimipisteeseen. 
 


