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LÄÄKEHOIDON VERKKOKURSSIT 
Mediecon lääkehoidon verkkokoulutukset ovat osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisten lääkelupaprosessia, johon kuuluu hyväksytyn kurssisuorituksen lisäksi näyttökoe. 
Lääkeluvan myöntäminen ja näyttökokeen järjestäminen sekä näytön sisällön määrittämi-
nen ovat työnantajan vastuulla. Koulutusten sisällöt ovat moniammatillisen asiantuntijatiimin 
laatimia ja tarkastamia. Ne vastaavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman  
Turvallisen lääkehoito -oppaan osaamisvaatimuksiin. Perusosaaminen varmistetaan sekä 
teoria- että lääkelaskennan tentillä.  

Lääkehoidon koulutuskokonaisuus jakaantuu kolmeen osaan: perusosaamisen, perusosaa-
mista täydentäviin ja erityisosaamista vaativiin koulutuksiin.  

 

LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMINEN 
 
Lääkehoidon perusteet     

Kohderyhmä: Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt  

Tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon perusosaa-
mista sekä tukea valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista lääkehoitoa.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti 
• Hyväksymisrajat: teoria 27/35 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3 

 

Kurssin sisältö 

• Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali ja tentit 
• Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito (ei kuulu tenttialueeseen) 
• Lääkelaskennan itseopiskelupaketti 

 

  



 

 

 

Vaativan neste- ja lääkehoidon toteuttaminen  

Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt  

Tavoitteena on varmistaa hoitohenkilökunnan perusvalmiudet vaativan neste- ja lääkehoidon suun-
nittelemiseen, toteuttamiseen ja hoidon vaikutusten arvioimiseen. Perusvalmiuksien varmistamisen 
tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta laskimonsisäisen neste- ja lääkehoidon parissa.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti 
• Hyväksymisrajat: teoria 30/40 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3  

 
Kurssin sisältö 

• Vaativan neste- ja lääkehoidon kurssin materiaali ja tentit 
• Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali 
• Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito materiaali 
• Lääkelaskennan itseopiskelupaketti 

 
 
Lääkehoidon ABC     
Kohderyhmä: Lääkehoitoon kouluttamattomat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevät hen-
kilöt  

Tavoitteena on oppia perustietoja lääkehoidosta, lääkehoidon merkityksestä potilaan kokonaishoi-
dossa, lääkehoidon arviointia sekä vanhusten ja lasten lääkehoidon erityispiirteitä. Lisäksi kurssi sisäl-
tää perustietoa yleisimpien sairauksien lääkehoidoista.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti 
• Hyväksymisrajat: teoria 27/35 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3 

Kurssin sisältö 

• Lääkehoidon ABC kurssin materiaali ja tentit 
• Lääkelaskennan itseopiskelupaketti 

 
 
Neste- ja lääkehoidon perusteet röntgenhoitajille  
Kohderyhmä: Röntgenhoitajat 

Tavoitteena on varmistaa röntgenhoitajien osaaminen kuvantamistutkimuksissa ja -toimenpiteissä tar-
vittavien varjo- ja tehosteaineiden käytössä. Lisäksi kurssilla varmistetaan suonensisäisen neste- ja 
lääkehoidon osaaminen toimenpiteissä ja tutkimuksissa.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti 
• Hyväksymisrajat: teoria 30/50 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3 

 

Kurssin sisältö 

• Neste- ja lääkehoidon perusteet röntgenhoitajille kurssin materiaalit ja tentit 
• Vaativan neste- ja lääkehoidon kurssin materiaali ja tentit 
• Lääkehoidon perusteet kurssin materiaali 
• Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito materiaali (ei kuulu tenttialueeseen) 
• Lääkelaskennan itseopiskelupaketti 

 



 

 

 

Lääkehoidon perusteet suun terveydenhuollon osaajille  
Kohderyhmä: Nimikesuojatut ja laillistetut suun terveydenhuollon ammattihenkilöt 

Tavoitteena on varmistaa ja ylläpitää suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoidon perus-
osaamista sekä tukea valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista lääkehoitoa.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti ja lääkelaskennan tentti 
• Hyväksymisrajat: teoria 23/30 kysymystä ja lääkelaskennan tentti 3/3 

 
Kurssin sisältö 

• Lääkehoidon perusteet suun terveydenhuollon osaajille kurssin materiaali ja tentit 
• Elvytyksen ja anafylaksian lääkehoito (ei kuulu tenttialueeseen) 
• Lääkelaskennan itseopiskelupaketti 

 
LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT KURSSIT 

 

Lääkehoidon perusosaamista täydentävien kurssien tarpeen määrittelee henkilön työnkuva ja työn-
antajaorganisaatio. 
 
Rokottaminen 
Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tarvitsevat rokottamisosaamista 
työssään  

Tavoitteena on kerrata rokotuksiin liittyvät perustiedot, joita laillistetulta terveydenhuollon ammatti-
henkilöltä rokotteita antaessaan vaaditaan. Osaaminen varmistetaan tentillä.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti  
• Hyväksymisraja: 8/10 kysymystä 

 
Kurssin sisältö 

• Materiaalina osoitetaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen rokottamisen kokonaisuus 
• Rokottamisen tentti 

 

Epiduraalinen kivunhoito  
    
Kohderyhmä: Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka suorittavat epiduraalista kivunhoi-
toa työssään     

Tavoitteena on, että osallistuja hallitsee epiduraalisen kivunhoidon periaatteet sekä hoidon toteutuk-
sen ja tarkkailun.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti, sisältäen yhden lääkelaskun 
• Hyväksymisraja: 15/17 pistettä  

Kurssin sisältö 

• Epiduraalisen kivunhoidon materiaali ja tentti 



 

 

 

Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailu   
 
Kohderyhmä: Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt.   

Tavoitteena on kerrata vaativaan neste- ja lääkehoitoon liittyvän tarkkailun perusperiaatteet, siten että 
nimikesuojattu ammattihenkilö voi työssään tarkkailla vaativaa neste- ja lääkehoitoa sekä epiduraalista 
kivunhoitoa. Varsinainen hoidon toteuttaminen kuuluu laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen 
tehtävänkuvaan. 

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti 
Hyväksymisraja: 7/10 kysymystä  

Kurssin sisältö 

• Vaativan neste- ja lääkehoidon tarkkailun kurssin materiaali ja tentti 

 

Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito 
   
Kohderyhmä: Laillistetut ja nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tarvitsevat työs-
sään psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon osaamista 

Tavoitteena on kerrata psykiatrisen potilaan lääkehoitoon liittyviä erityispiirteitä, kuten psykiatrisen po-
tilaan hoidossa käytettävät lääkeaineryhmät sekä psyykelääkkeiden käyttö eri ikäryhmissä. Tavoit-
teena on myös kerrata keskeisimmät asiat päihderiippuvuuksien hoidosta, alkoholivieroituksesta sekä 
huume- ja huumaavien lääkeaineiden vieroituksesta.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti  
• Hyväksymisraja: 14/20 kysymystä 

Kurssin sisältö 

• Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoidon kurssin materiaali ja tentti 

 

Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito 
 

Kohderyhmä: Laillistetut ja nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka työskentelevät 
lasten, nuorten ja raskaana olevien ja imettävien naisten parissa 

Tavoitteena on varmistaa osaamista ja ylläpitää valmiuksia toteuttaa lasten ja raskaana olevien sekä 
imettävien naisten turvallista lääkehoitoa. Kurssilla käsitellään lasten ja nuorten lääkehoitoa lähinnä 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lapsen arkielämän näkökulmasta.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti  
• Hyväksymisraja: 12/15 kysymystä  

Kurssin sisältö 

• Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoidon kurssin materiaali ja tentti 

 



 

 

 

 

Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta   
 

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka kohtaavat työssään syöpään sairastuneita po-
tilaita.  

Tavoitteena on lisätä osaamista syövän hoitoon käytettävistä lääkkeistä, niihin liittyvistä haittavaiku-
tuksista, syöpälääkkeiden käsittelystä sekä syöpäpotilaan hoitamisesta niin perusterveydenhuollossa 
kuin erikoissairaanhoidon yksiköissä. Kurssin suorittaminen ei anna lupaa solunsalpaajien annostele-
miseen.  

Kurssin suorittaminen 

• Teoriatentti  

• Hyväksymisraja: 14/20 kysymystä  

Kurssin sisältö 

• Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta kurssin materiaali ja tentti 

 

 

LÄÄKEHOIDON ERITYISOSAAMISTA VAATIVAT KURSSIT 

 
Lääkehoidon erityisosaamista vaativien kurssien tavoitteena on varmistaa työyksikössä tarvittavaa 
lääkehoidon erityisosaamista, kuten tehosairaanhoitajan tai päivystyksen sairaanhoitajan lääkehoidon 
erityisosaamista. Kurssit johtavat työyksikkökohtaiseen erilliseen lääkelupaan.  

 

Lisätietoja tuki@medieco.fi 

 

ASIAKASTUKI 

tuki@medieco.fi 
040 1734587 
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(Medipolis Center) 

90220 OULU 
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sykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito   

Kurssi on suunnattu perusosaamista täydentäväksi oppimateriaaliksi terveydenhuoltoalan 
työntekijöille, jotka työskentelevät psykiatristen ja päihdepotilaiden parissa. Kurssilla käsitel-
lään psykiatrisen potilaan ja alkoholiongelmaisen potilaan lääkehoitoa sekä huume- ja bent-
sodiatsepiinivieroitusta. 

Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito   
Kurssin tavoitteena on varmistaa osaamista ja ylläpitää valmiuksia toteuttaa lasten ja ras-
kaana olevien ja imettävien naisten turvallista lääkehoitoa. Kurssilla käsitellään lasten ja nuor-
ten lääkehoitoa lähinnä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja lapsen arkielämän näkö-
kulmasta.  

Perustietoa syöpälääkkeistä ja syöpäpotilaan hoidosta    
Kurssin kohderyhmänä ovat syöpäpotilaiden jatkohoitoon perusterveydenhuollossa osallis-
tuva hoitohenkilökunta ja lääkärit. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä osaamista syövän hoi-
toon käytettävistä lääkkeistä, niihin liittyvistä haittavaikutuksista, syöpälääkkeiden käsittelystä 
sekä syöpäpotilaan hoitamisesta erikoissairaanhoidon ulkopuolella.  
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