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LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT VERKKOKURSSIT 

Lääkehoidon perusosaamisen verkkokurssien (Lääkehoidon perusteet, Vaativan 
neste- ja lääkehoidon toteuttaminen) lisäksi tarjoamme lääkehoidon 
perusosaamista täydentäviä verkkokursseja. Perusosaamista täydentäviin 
kursseihin voi ilmoittautua, mikäli omassa työssä / työyksikössä vaaditaan 
kyseistä osaamista. Kuhunkin täydentävään kurssiin sisältyy oppimateriaali ja 
tentti. Kurssien sisällöt on kuvattu tarkemmin tässä esitteessä. 

 

VAATIVAN NESTE- JA LÄÄKEHOIDON TARKKAILU 

 Kurssi on tehty itseopiskelumateriaaliksi nimikesuojatulle 
terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (lähihoitaja) vaativaan neste- ja 
lääkehoitoon liittyvän tarkkailun perusperiaatteiden kertaamista varten.  

 Kurssilla opiskellaan itsenäisesti omaan tahtiin keskeisimmät neste- ja 
lääkehoidon tarkkailuun liittyvät asiat. (Vaativan neste- ja lääkehoidon 
toteuttaminen on laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä).  

 Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailun teoriatentissä on yhteensä 
10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 7/10 
pistettä. 

 

PSYKIATRISEN JA PÄIHDEPOTILAAN LÄÄKEHOITO 

 Kurssi on suunnattu perusosaamista täydentäväksi oppimateriaaliksi 
mielenterveyspalvelujen alueelle, mutta myös muille alueille sellaisille 
työntekijöille, jotka työskentelevät kyseisen asiakasryhmän kanssa. 

 Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin: Psykiatristen potilaiden 
lääkehoito, päihdeongelmaisen potilaan hoito, huumevieroitus ja 
bentsodiatsepiinivieroitus. 

 Psykiatrisen ja päihdepotilaan syventävän oppikurssin teoriatentissä 
on yhteensä 20 kysymystä, joista puolet ovat monivalintakysymyksiä 
ja puolet tosi-epätosi -kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen 
vaaditaan 14/20 pistettä. 

 
 



 

 

ROKOTTAMINEN 

 Rokottamisen verkkokurssin materiaali koostuu pääsääntöisesti 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolla löytyvästä tiedosta: 
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen 

 Kurssin tavoitteena on kerrata rokotuksiin liittyvät yleisimmät asiat, 
joita laillistetulta terveydenhuollon ammattihenkilöltä rokotteita 
antaessaan vaaditaan. 

 Rokottamiseen liittyvässä teoriatentissä on yhteensä 10 
monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 8/10 
pistettä. 
 

EPIDURAALINEN KIVUNHOITO 

 Epiduraalisen kivunhoidon turvallinen toteutuminen vaatii hoitajalta 
asiaan perehtyneisyyttä. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja 
hallitsee epiduraalisen kivunhoidon periaatteet, hoidon toteutuksen ja 
tarkkailun.  

 Kurssilla opiskellaan mm. seuraavat asiat: Epiduraalisen kivunhoidon 
aloitus ja anatomia; Antitromboottista lääkitystä saavan spinaali- ja 
epiduraalipuudutus; Epiduraalisessa kivunhoidossa käytettävät 
lääkeaineet; Epiduraalisen kivunhoidon seuranta; Epiduraalisen 
kivunhoidon haittavaikutukset; Epiduraalikatetrin tarkkailu ja hoito. 

 Epiduraalisen kivunhoidon teoriatentissä on yhteensä 8 kysymystä. 
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 6/8 pistettä. 
 

LASTEN, NUORTEN JA RASKAUDENAJAN LÄÄKEHOITO  

 Kurssin tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää laillistetun ja 
nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilöstön lääkehoidon 
perusosaamista ja valmiuksia toteuttaa asianmukaista ja laadukasta 
lasten ja raskaana olevien ja imettävien naisten turvallista lääkehoitoa.  

 Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten lääkehoitoa lähinnä 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lapsen arkielämän 
näkökulmasta. Osiossa kuvataan lasten lääkkeenannon erityispiirteitä 
sekä Suomessa yleisimpien lasten ja nuorten sairauksien lääkehoitoa. 
(Joidenkin lääkkeiden kohdalla lapsi käsitetään alle 12-vuotiaana, 
toisinaan alle 15-vuotiaana ja joskus alle 18-vuotiaana). 

 Vastasyntyneiden lasten lääkehoitoa ei käsitellä tällä kurssilla.  
 Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoidon teoriatentissä on 

yhteensä 15 kysymystä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa 
tosi-epätosi -kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 12/15 
pistettä. 
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