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OHJE: LÄÄKEHOIDON VERKKOTENTTIEN VALVONTA 

 

ENNEN TENTTIÄ 
 

• Tentit suoritetaan valvotusti työpaikalla. Tenttiajankohdasta sovittaessa ohjaa työntekijää 

tarkistamaan oppimisympäristöstä, että hänellä on avoinna oikeat kurssit. Käyttöoikeus 

on avoinna 12kk ilmoittautumisen käsittelypäivästä. 

• Lääkehoidon perusosaamisen kurssien tentit ovat kaksiosaisia, eli niissä on teoria- ja 

lääkelaskuosuus.  

• Työntekijän kanssa on hyvä kerrata organisaatiossa sovittu käytäntö esim. laskinten ja 

sallittujen materiaalien suhteen. Puhelimen laskimen käyttöä ei tulisi sallia. Tentin aikana 

ei ole sallittua ”kysyä kaverilta tai Googlesta.” 

• Kaikissa tenteissä on kuusi suorituskertaa. Suorituskertojen välillä on 12 tunnin viive.  

• Mikäli työntekijä on jo käyttänyt kolme suorituskertaa eikä ole läpäissyt tenttiä, on hyvä 

keskustella jatkoista ja mahdollisesta lisäkoulutuksesta ennen seuraavaa suorituskertaa. 

• Mikäli työntekijä on käyttänyt kaikki kuusi suorituskertaa, ei uusia suorituskertoja avaudu 

automaattisesti uuden ilmoittautumisen jälkeen. Ota hyvissä ajoin yhteyttä 

tuki@medieco.fi. 

• Ohjaa työntekijää tallentamaan/tulostamaan todistus sekä itselle että työnantajalle 

hyväksytyn tenttisuorituksen jälkeen. 

 

o ON TÄRKEÄ MUISTAA, ETTEI SALASANAA SAA ANTAA TYÖNTEKIJÖIDEN TIETOON 

MISSÄÄN MUODOSSA EIKÄ SALASANAA SAA TENTTIÄ AVATESSA MAINITA ÄÄNEEN. 

 

TENTTIEN VALVONTA 
 

1. Osallistuja kirjautuu verkko-oppimisympäristöön omalla tunnuksellaan.  

2. Osallistuja klikkaa halutun tenttiosion nimeä ja hyväksyy tiedot aikarajoituksesta ja 

suorituskertojen määrästä  

3. Valvoja kirjoittaa avautuvaan Tentin salasana -lokeroon tenttiä koskevan salasanan. 

Hyväksymisen jälkeen tentti alkaa välittömästi ja suoritusaika lähtee kulumaan. 
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4. Osallistuja tekee vaaditut tehtävät ja klikkaa Palauta kaikki ja lopeta aikarajoituksen 

sisällä. Ajan kulumista kannattaa tarkkailla, tentti tulee palauttaa ennen aikarajoituksen 

päättymistä.  

5. Tentin palauttamisen jälkeen osallistuja näkee omat tuloksensa ja voi katsoa tehtäviin 

oikeat vastaukset. Vastausten tarkasteluun on hyvä varata jonkin verran aikaa (ko. 

näkymään ei voi palata myöhemmin).  

6. Näkymästä poistutaan painamalla Lopeta tarkastelu. 

7. Hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja tallentaa/tulostaa todistuksen tentistä.  

8. Lopuksi osallistuja kirjautuu ulos verkko-oppimisympäristöstä. 

 

 
 

LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISEN KURSSIT: 

 

Lääkehoidon perusteet (Nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille) 

Grundkunskaper i läkemedelsbehandling 

• Teoriatentissä on 35 kysymystä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa tosi-epätosi -

kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 27/35 pistettä.  

• Lääkelaskutentissä on 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta. Hyväksyttyyn 

suoritukseen vaaditaan 3/3 pistettä.  

 

Vaativa neste- ja lääkehoito (Laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille) 

Genomförandet av krävande vätske- och läkemedelsbehandling 

• Teoria-/monivalintatentissä on 40 kysymystä. Hyväksyttyyn suorituksen vaaditaan 30/40 

pistettä.  

• Lääkelaskutentissä on 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta. Hyväksyttyyn 

suoritukseen vaaditaan 3/3 pistettä. 
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Neste- ja lääkehoito röntgenhoitajille (RTG) 

Studiematerial och tentamen: Grundkunskaper i vätske- och läkemedelsbehandling för 

röntgenskötare 

• Teoria-/monivalintatentissä on 40 kysymystä. Hyväksyttyyn suorituksen vaaditaan 30/40 

pistettä.  

• Lääkelaskutentissä on 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta. Hyväksyttyyn 

suoritukseen vaaditaan 3/3 pistettä.  

 

Lääkehoidon ABC (lääkehoitoon kouluttamattomille) 

Läkemedelsbehandlingens ABC 

• Teoriatentissä on 35 kysymystä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa tosi-epätosi -

kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 27/35 pistettä.   

• Lääkelaskutentissä on 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta. Hyväksyttyyn 

suoritukseen vaaditaan 3/3 pistettä. 

 

Lääkehoito suun terveydenhuollossa (Suuhygienistit ja hammashoitajat)  

Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för specialister inom munvård  

• Teoriatentissä on 30 kysymystä, joista osa on monivalintakysymyksiä ja osa tosi-epätosi -

kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 23/30 pistettä.   

• Lääkelaskutentissä on 3 kysymystä, joista osassa voi olla useampi kohta. Huomioi että 

hammashoitajille ja suuhygienisteille on eri lääkelaskutentit. Hyväksyttyyn suoritukseen 

vaaditaan 3/3 pistettä 

 

 

LÄÄKEHOIDON PERUSOSAAMISTA TÄYDENTÄVÄT KURSSIT: 

 

• Neste- ja lääkehoidon tarkkailu lähihoitajille 

Studiematerial och tentamen: Observation vid krävande vätske- och 

läkemedelsbehandling 

Tentissä on 10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 7/10 pistettä. 

 

• Psykiatrisen ja päihdepotilaan lääkehoito 

Studiematerial och tentamen: Läkemedelsbehandling av psykiatriska sjukdomar 

och berusningssjukdomar 

Tentissä on 20 kysymystä, joista puolet ovat monivalintakysymyksiä ja puolet tosi-epätosi 

-kysymyksiä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 14/20 pistettä. 

 

• Lasten, nuorten ja raskaudenajan lääkehoito 

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

 

• Rokottaminen 

Studiematerial och tentamen: Vaccinering 

Tentissä on 10 monivalintakysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 8/10 pistettä. 

 

• Epiduraalinen kivunhoito 

Studiematerial och tentamen: Epidural smärtbehandling 

Tentissä on 8 monivalinta- ja oikein-väärinkysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen 

vaaditaan 6/8 pistettä  

(Tentissä on v. 2020 versiosta alkaen ollut 7 teoriakysymystä ja yksi lääkelasku; 

hyväksytty suoritus 15/17) 

 


