
Yksityisten palvelutuottajien 
lääkelupaohjeistus 
Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut 



Lääkehoitosuunnitelma 

› Yksityisten palveluntuottajien, jotka tuottavat lääkehoidollisia 
palveluja, tulee laatia lääkehoitosuunnitelma  

› Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan palveluntuottajan toteuttama 
lääkehoito. Taivalkosken kunnan johtava lääkäri tarkistaa ja 
hyväksyy lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa 
omavalvontasuunnitelmaa 

› Lääkehoitosuunnitelma perustuu Turvallinen lääkehoito 2016- 
oppaaseen 

› Esimiehet vastaavat siitä, että yksikössä on ajantasainen 
lääkehoitosuunnitelma, jonka käyttöön jokainen työntekijä on 
perehdytetty. Lääkehoitoon osallistuva työntekijä vastaa siitä, että 
toimii lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

 



Lääkelupien suorittaminen 

› Kun palvelutuottajalla työskentelevä henkilö suorittaa ensimmäistä 
kertaa Taivalkosken kunnan vaatimusten mukaiset lääkeluvat, tulee 
hänen suorittaa myös näytöt  

› Työntekijän uusiessa lääkelupia tulee työntekijöiden osoittaa kaikki 
työssään tarvitsemansa näytöt x1  

› Jos työntekijä on ollut hoitotyöstä pois yli 2 vuotta, tulee lääketentit ja 
näytöt uusia 2 kuukauden sisällä työhön palaamisesta 

› Työntekijän tulee päivittää lääkeluvat vastaamaan nykyisiä vaatimuksia  

› Näytöt tulee suorittaa lyhyen ajan sisällä lääketenttien suorittamisesta  

› Lääkelupa on voimassa vasta siinä vaiheessa, kun lupalomakkeessa on 
Taivalkosken kunnan johtavan lääkärin allekirjoitus  

 



Lääkelupien suorittaminen 

› Työntekijä suorittaa ne näytöt, joita hän tarvitsee työtehtävissään  

› Kun työntekijä on suorittanut vaaditut tentit ja näytöt, 
lääkelupalomake toimitetaan Taivalkosken johtavalle lääkärille 
allekirjoitettavaksi  

› Näyttöjä voi suorittaa myös erissä, mikäli ajankäytöllisistä syistä 
henkilö ei ehdi suorittamaa kaikkia näyttöjä suositellussa ajassa  

› Näytöt kirjataan alkuperäiselle lupalomakkeelle  

› Lupalomake toimitetaan uudestaan lääkärille allekirjoitettavaksi  

› Näytöt voi vastaanottaa kokenut laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö, jonka lääkeluvat ovat voimassa  

› Näytöt vastaanottaa Taivalkoskella terveyskeskuksen poliklinikan 
sairaanhoitaja 

 



Lääkeluvan voimassaolo 

› Työntekijän lääkeluvat astuvat voimaan, kun lupalomakkeessa 
on lääkärin allekirjoitus  

› Lääkelupa on voimassa 4 vuotta ensimmäisestä lääketentin 
suorituksesta  

› Jos työntekijä on suorittanut tenttejä eri päivämäärillä, 
lääkelupa umpeutuu, kun ensimmäisen lääketentin 
suorituksesta on kulunut 4 vuotta 

› Vastuu lääkeluvan voimassaolosta on työntekijällä  

› Esimiehellä on vastuu koko henkilökunnan osaamisesta sekä 
seuranta työntekijöiden lääkelupien voimassaolosta  

 

 



Mikäli lääkeluvat eivät ole voimassa 

› Työntekijän työnkuvaa tulee muuttaa siten, että hän ei toteuta 
lääkehoitoa  

› Työntekijä suorittaa lääkeluvat ja työtehtävissä vaadittavat 
näytöt mahdollisimman nopeasti (2 kuukauden aikana) 

 



Lääkeluvan peruttaminen 

› Mikäli työskentelyssä havaitaan jatkuvasti puutteita 
lääkehoidon vaatimusten toteuttamisessa ja/tai osaamisessa 
voimassaolevasta lääkehoitoluvasta huolimatta, tulee 
esimiehen puuttua niihin. (esim. rajoittamalla lääkehoidon 
tehtäviä tai peruuttamalla lääkehoitoluvat)   

› Kunta voi perua lääkehoidon luvan työntekijän jatkuvan 
puutteellisen lääkehoidon toteuttamisen perusteella   



Laillistetun ja nimikesuojatun terveydenhuollon 
ammattihenkilön tentit ja näytöt  

Lääkehoidon perusteiden varmistaminen 

› Laillistettu ja nimikesuojattu terveydenhoidon ammattihenkilö 

suorittaa verkko- oppimisympäristössä teoria- ja 

lääkelaskutentit hyväksytysti. Koe suoritetaan valvotuissa 

olosuhteissa 

› Työntekijä suorittaa hyväksytysti Taivalkosken kunnan 
lääkelupakaavakkeen mukaiset näytöt 

› Lääkeluvat tulee olla kunnossa niiltä osin, mitä lääkehoitoa 
työntekijä työssään suorittaa 

 



Työntekijät, joiden ammatilliseen koulutukseen ei 
sisälly lääkehoidon opintoja 

• Työntekijät, joiden ammatilliseen koulutukseen ei sisälly lääkehoidon    
opintoja ( esim. sosionomi, erilaiset ohjaajat ): 

› Ilman täydennyskoulutusta ei voi osallistua lääkehoidon toteuttamiseen  

› Työnantaja päättää hankittavasta lisäkoulutuksesta (sisältö, laajuus jne.)  

› Sosionomin yms. vastaavan henkilön  toimiessa työsuhteessa koti-, 
asumis- ja hoivapalveluissa tulee henkilökohtaista lupaa varten suorittaa 
2 kuukauden sisällä työn aloittamisesta verkko- oppimisympäristössä 
teoria- ja lääkelaskutentit hyväksytysti. Koe suoritetaan valvotuissa 
olosuhteissa. 

› Työntekijä suorittaa hyväksytysti Taivalkosken kunnan 
lääkelupakaavakkeen mukaiset näytöt 

› Lääkeluvat tulee olla kunnossa niiltä osin, mitä lääkehoitoa työntekijä 
työssään suorittaa 

 



Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon 
ammatillinen henkilöstö (esim. geronomit) 

• Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jonka koulutukseen on 
sisältynyt laajuudeltaan vähintään lähihoitajakoulutusta vastaavat 
lääkehoidon opinnot: 

› Sosiaalihuollon ammattihenkilön toimiessa työsuhteessa koti-, 
asumis- ja hoivapalveluissa tulee henkilökohtaista lupaa varten 
suorittaa 2 kuukauden sisällä työn aloittamisesta, verkko- 
oppimisympäristössä teoria- ja lääkelaskutentit hyväksytysti. Koe 
suoritetaan valvotuissa olosuhteissa 

› Työntekijä suorittaa hyväksytysti Taivalkosken kunnan 
lääkelupakaavakkeen mukaiset näytöt 

› Lääkeluvat tulee olla kunnossa niiltä osin, kuin mitä lääkehoitoa 
työntekijä työssään suorittaa 

 



 
Opiskelija laillistetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön tehtävissä   
› Opiskelijat osallistuvat työharjoittelussa lääkehoitoon nimetyn ohjaajan (= laillistettu 

terveydenhuollon ammattihenkilö) valvonnassa. Opiskelijalla on oikeus osallistua 
lääkehoitoon ohjaavan hoitajan tai muun valmistuneen hoitajan valvonnan allaisina 

› Lääkehoidon opinnot tulee olla suoritettuna ja toimintayksikön esimies varmistaa 
suoritukset lääkehoitopassista.  Toimintayksikön esimies arvioi erikseen jokaisen opiskelijan 
osaamisen ja edellytyksen lääkehoitoon osallistumisen.  Laillistetun ammattihenkilön 
sijaisena toimivalla opiskelijalla on oltava jokaisessa vuorossa nimetty ohjaaja, joka 
varmistaa osaamisen 

› Opiskelijan toimiessa työsuhteessa laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisena 
koti-, asumis- ja hoivapalveluissa hänellä tulee olla laillistetun terveydenhuollon 
ammattihenkilön  opintoihin kuuluvat lääkehoidon opinnot suoritettuna  hyväksytysti sekä 
suoritettuna hyväksytysti Taivalkosken kunnan lääkelupakaavakkeen mukaiset näytöt 

› Lääkeluvat tulee olla kunnossa niiltä osin, mitä lääkehoitoa työntekijä työssään suorittaa 

› Sairaanhoitajaopiskelija (suoritettuna yli 140 op.) 

› Terveydenhoitaja-/kätilöopiskelija- ja ensihoitaja (suoritettuna 180 op. ammattiin johtavista 
opinnoista) 

› Työnantajan vastuulla on tarkistaa, että vaaditut opinnot on suoritettu 



Lähihoitajaopiskelija terveydenhuollon 
ammattihenkilön tehtävissä   

› Opiskelijat osallistuvat työharjoittelussa lääkehoitoon nimetyn ohjaajan (= nimikesuojattu 
terveydenhuollon ammattihenkilö) valvonnassa. Opiskelijalla on oikeus osallistua 
lääkehoitoon ohjaavan hoitajan tai muun valmistuneen hoitajan valvonnan alla. Opiskelija 
saa antaa valvotusti asiakkaalle määrätyt lääkkeet. Opiskelija saa jakaa lääkkeitä dosettiin  
valvotusti, jonka jälkeen ohjaaja tarkistaa lääkkeenjaon oikein suoritetuksi 

› Lääkehoidon opinnot tulee olla suoritettuna ja toimintayksikön esimies varmistaa 
suoritukset lääkehoitopassista.  Toimintayksikön esimies arvioi erikseen jokaisen opiskelijan 
osaamisen edellytyksen lääkehoitoon osallistumisen. Nimikesuojatun ammattihenkilön 
sijaisena toimivalla opiskelijalla on oltava jokaisessa vuorossa nimetty ohjaaja, joka 
varmistaa osaamisen 

› Opiskelijan toimiessa työsuhteessa lähihoitajan sijaisena koti-, asumis- ja hoivapalveluissa 
tulee olla lähihoitajatutkintoon kuuluvat lääkehoidon opinnot suoritettu hyväksytysti sekä 
suoritettuna hyväksytysti Taivalkosken kunnan lääkelupakaavakkeen mukaiset näytöt 

› Lääkeluvat tulee olla kunnossa niiltä osin, mitä lääkehoitoa työntekijä työssään suorittaa 

› Työnantajan vastuulla on tarkistaa, että lähihoitajaopiskelijalla on suoritettuna vähintään 
2/3 opinnoista 



Lisätietoja 

› Yksityisten palveluntuottajien lääkelupaohjeistus on osa 
tilapäinen ja säännöllinen kotihoidon palvelusetelisääntökirjaa 

 

Lisätietoja: 

Hoitotyön johtaja   

p. 040 592 5751 


