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• Kirsi Eskola OMNI 360 lääkitys, koulutukset ja ajankohtaista 

• Linda Enroth: Tervaskannot 90 + tutkimuksen esittely 

• Ryhmätyö: Asiakasturvallisuus hoitotyössä. Mikä tai mitkä asiat lisäävät 
asiakasturvallisuutta työssäsi ja miten olet nämä asiat huomioinut työn suunnittelussa? 

• Näytön vastaanottajan verkkokoulutus LOVE

• Ajankohtaista:

o Lääkehoitoluvat

o Lääkkeen antoajan merkitseminen lääkelistalle

• Akuuttitilanteiden hoitaminen ja yhteydenotto kotihoidon / asumispalvelun lääkäriin 

o Akuuttihoitoketju 

o 112 soittaminen –protokolla

o Kotihoidon / asumispalveluiden lääkärin konsultaatio 
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Ohjelma



Puhelinkonsultaatio
• Hoitajat soittavat lääkärille vain ehdottoman kiireelliset puhelut (esim. 

kysyttäessä lääkärin mahdollisuudesta tehdä samana päivänä akuuttikäynti tai 
sairaalaan lähettämisestä) 

• Hoitaja soittaa lääkärille havaitessaan äkillisen muutoksen asiakkaan /asukkaan 
terveydentilassa ja aina myös ennen Acutaan lähettämistä.

• Lääkärin puhelinkonsultaatio on käytettävissä myös iltaisin klo 16-22, 
viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo 8-22

• Kun asiakkaan / asukkaan vointiin liittyen on konsultoitu päivystävää lääkäriä, 
tulee tästä ilmoittaa hoitavalle lääkärille viimeistään seuraavana kiertopäivänä
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• Sairaanhoitaja arvioi yhdessä muiden hoitajien kanssa 
akuuttitilanteet

• Tarvittaessa lääkäri pyytää mobiilihoitajan käynnille 
asukkaan luo. 

Puhelinkonsultaatio asumispalveluissa

28.1.2022 4



Kotihoidosta sairaalahoitoon
• Terveydenhoitaja/sairaanhoitaja arvioi hoitajien apuna akuuttitilanteet konsultoiden 

tarvittaessa lääkäriä. 

• Tarvittaessa lääkäri ohjaa pyytämään mobiilihoitajan käynnille asiakkaan luo. 

• Mikäli akuuttisairautta ei voida hoitaa kotona, sairaalahoitoa vaativat tilanteet 
hoidetaan sairaalassa asiakkaan voinnin ja tarpeen mukaisesti. 

• Jos asiakkaan tilanne vaatii (esimerkiksi henkeä uhkaava tilanne tai lonkkamurtuma), 
niin kotihoidosta soitetaan 112 ja tällöin arvion asiakkaan siirtymisestä Acutaan tekee 
ensihoito. 

• Acutaan lähetettäessä ensihoidon mukaan annetaan päivystyskäynnin esitietolomake, 
johon on täytetty tiedot asiakkaasta ja hänen toimintakyvystään sekä lähettämisen syy. 
Lisäksi mukaan annetaan voimassa oleva lääkelista.
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Puhelinkonsultaatio kotihoidosta

• Jos lääkäri puhelinkonsultaation perusteella päättää toimittaa asiakkaan Acutaan 
niin hän tekee kirjauksen Pegasoksen GER-lehdelle lähettämisen syystä sekä 
toivomistaan tutkimuksista sekä mahdollisista muista asioista, mitä toivoo 
Acutassa huomioitavan (esim. asiakas palaa kotiin sairaalaosaston sijaan tai 
kotisairaala jatkohoitopaikkana). Lääkäri pyytää tällöin hoitajaa lisäämään 
esitietolomakkeelle merkinnän ”kts. GER-lehti tänään”. 

• Acutasta asiakas joko siirtyy sairaalaosastolle tai palaa kotiinsa
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Asumispalveluissa hätätilanteet yöaikaan

• Jokaiselle asukkaalle tulee olla laadittuna ennakoivan hoidon suunnitelma ja 
kirjattuna mahdolliset hoidon rajaukset. Yöajan konsultaatiot klo 22-08 koskevat 
lähinnä hätätilanteita niillä asukkailla, joilla hoidonlinjauksen mukaan voidaan 
vielä harkita aktiivisia toimia tai asukkaan oiretta ei voida hallita kotona käytössä 
olevilla keinoilla. 

• Tämän vuoksi näissä tapauksissa soitetaan ensisijaisesti 112. Ensi hoito voi 
tarvittaessa konsultoida ensihoidon lääkäriä.

• Acutaan asukasta lähetettäessä hoitaja antaa ensihoidolle mukaan täydennetyn 
päivystyskäynnin esitietolomakkeen, tulostetun lääkelistan, viimeisen RAI-
arvioinnin mittariraportin tulostettuna ja muut mahdollisesti tarvittavat 
dokumentit

28.1.2022 7



Asumispalveluissa hätätilanne yöaikaan

• Hoitajan tulee lisäksi kirjata Pegasoksen kertomus- osioon Hoitotyö-välilehdelle 
kuvaus tilanteesta, otetut mittausarvot ja mahdolliset laboratoriotulokset asiaan 
liittyen, asukkaan käyttämät apuvälineet, mahdolliset hoitolinjaukset ja tieto, 
voidaanko asumispalveluyksikössä toteuttaa iv-hoitoja. 

• Seuraavana lääkäripäivänä sairaanhoitaja tiedottaa lääkärille sairaalassa olijat ja 
päivystyksessä käyneet asukkaat. 
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• Mobiilihoitajatoiminnan tarkoitus on vähentää kotihoidon 
asiakkaiden ja asumispalveluiden asukkaiden päivystyskäyntejä. 
Asiakkaan / asukkaan äkillisessä voinnin muutoksessa tavoitellaan 
ensisijaisesti omaa lääkäriä tai takapäivystäjää. 

• Ennen yhteydenottoa huolehditaan perusmittaukset (RR, pulssi, 
lämpö, verensokeri)

• Asumispalveluiden lääkäri voi tarvittaessa pyytää mobiilihoitajaa 
käynnille asukkaan luo. Mobiilihoitajilla on mahdollisuus tehdä 
asiakkaan luona mm. pika CRP, -Hb, Pika NA, K, Krea, Tnt, Ekg. 

• Mobiilihoitaja konsultoi kotihoidon / asumispalveluiden lääkäriä 
asukkaan vointiin ja tutkimustuloksiin liittyen. 

• Mobiilihoitajien työaika on arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 8-
16. Arkisin päivällä vuorossa 1-2 hoitajaa, iltaisin ja viikonloppuisin 
1 hoitaja. Mobiilihoitajan puhelinnumero: 041 7302900.

Mobiilihoitaja

28.1.2022 9



• Huomioitavaa:
o Asumispalveluiden osalta koskee Tampereella toimivia 

yksiköitä

o Kotihoidosta voidaan olla yhteydessä suoraan mobiilihoitajaan

o Kotihoidossa toivottavaa, että soitto mobiilihoitajalle hoitajalta 
joka on asiakkaan luona -> näin helpompi vastata tarkentaviin 
kysymyksiin

Mobiilihoitaja
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Seuraavat tapaamiset
• KOHOTA 28.4. klo 13-15.30

• HOTKE 5.5. klo 13-15.30
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Kohota ja hotke yhteistapaaminen

27.1.2022

Kohota ja hotke yhteistapaaminen

27.1.2022

Pegasos – OMNI360 lääkityksen käyttöönotto

Ikäihmisten palvelut

Pegasos – OMNI360 lääkityksen käyttöönotto

Ikäihmisten palvelut

Kirsi EskolaKirsi Eskola
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• Pegasoksen nykyinen lääkitysosio korvataan Pegasos – OMNI360 lääkityksellä

• Uusi lääkitys on käytössä kaikissa muissa Pirkanmaan Alue-Pegasos 
käyttäjäorganisaatioissa
o Valkeakoski 11/2020 – Sastamala 05/2021
o Käyttäjien ja sovellusasiantuntijoiden palautteen perusteella ohjelmaan on tehty 

kehitystyötä ja korjauksia
o Hyvinvointialueen aloittaessa uusi lääkitysosio on oltava käytössä kaikissa Alue-Pegasos 

organisaatioissa, jotta lääkitys saadaan yhtenäiseksi

• Koulutettavien lukumäärä ammattiryhmittäin yhteensä n 1 600 (sisältää 
vastuukäyttäjät)

• Pegasos – OMNI360 kertomus otetaan käyttöön myöhemmin sovittavana 
ajankohtana

Taustaa



• Käyttöönottoprojekti etenee aikataulun mukaisesti

• 12.1. – 13.1.2022 Kouluttavien vastuukäyttäjien koulutus (2 pv)
• 20.1. ja 26.1.2022 peruskäyttäjien koulutusten suunnittelupäivät

• 31.1. – 16.2.2022 Vastuukäyttäjien koulutus (1 pv)

• Koronarajoituksista johtuen kaikki teams-koulutuksia

o Tarvitaan pääsy Pegasos koulutusympäristöön

• Ilmoittautumiset ext-kirsi.eskola@tampere.fi

OMNI360 lääkityksen käyttöönotto
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• 28.2. – 1.4.2022 Ammattiryhmäkohtaiset peruskäyttäjien koulutukset, koulutettavia yhteensä 416

• Koulutuksen kesto 3 h/käyttäjä, luokka- ja teams koulutuksia

• Luokkakoulutus max 18 henkilöä ja teams max 40-45 henkilöä

• Ilmoittautumiset ikäihmisten palveluiden yhteyshenkilöille

o Yhteyshenkilö huolehtii, etteivät ryhmäkoot ylity

o Yhteenveto koulutuksiin osallistuvista toimitetaan ext-kirsi.eskola@tampere.fi viimeistään viikkoa ennen ao. 
koulutustilaisuutta

• Koulutustilaisuuksiin toimitetaan viralliset kutsut niihin ilmoittautuneille viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta

• Ilmoittautuneiden läsnäolo koulutuksessa tarkistetaan

• Työnantajan vastuu riittävästä perehdyttämisestä ja kouluttamisesta huomioitava, mutta myös yksilön 
vastuulla on huolehtia omien taitojensa ajantasaisuudesta.

Peruskäyttäjien koulutukset
Omat Ostot

Lääkärit Hoitajat Vastuukäyttäjät Lääkärit Hoitajat Vastuukäyttäjät Yhteensä

Iki 154 44 20 148 50 416
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• Koulutusten jälkeen mahdollisuus harjoitella koulutusympäristössä ja eOpistossa

• eOpisto verkkokoulutusympäristö käytettävissä 1.2. – 31.12.2022 
o Lääkitys videot on hyvä katsoa läpi jo ennen peruskäyttäjäkoulutusta

o Ohjeistus käytöstä lähetetään kaikille käyttäjille tämän viikon aikana

• Tiistai 5.4.2022 klo 7.00 OMNI360 lääkityksen käyttöönotto

• Vastuukäyttäjät ja sovellusasiantuntijat ovat käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen käyttäjien tukena
o Muiden Alue-Pegasos organisaatioiden lääkityksen käyttöönottojen perusteella on todettu, että lähituella on suuri 

merkitys käyttöönoton onnistumiseen

o Vastuukäyttäjien työvuorojen suunnittelussa tulee huomioida koulutukset, perehtyminen sekä peruskäyttäjien tuki 

o Käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen vastuukäyttäjät tukevat muita työntekijöitä sekä myöhemmin perehdyttävät 
uusia 

• 04 - 05/2022 Palautteen kerääminen ja projektin päättäminen

OMNI360 lääkityksen käyttöönotto



IKI, peruskäyttäjien koulutukset



Hotke/Kohota 27.1.2022



Kiljunen, O., Välimäki, T., Partanen, P., & Kankkunen, P. (2021). Turvallisuuden edistäminen
iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa . Gerontologia, 35(2), 156–171.

https://doi.org/10.23989/gerontologia.97264



Asiakasturvallisuus
hoitotyössä:3.Riskienhallinta

• Mikä on yksikön/palvelun toiminta-ajatus?
• Miten keskeinen lainsäädäntö näkyy?

• Mitkä ovat toimintaa ohjaavat arvot ja
toimintaperiaatteet?

• Toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön/palvelun tavoitteita ja
asiakkaan asemaa yksikössä/palvelussa.

• Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat
toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm.
asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa.

• Toiminta-ajatus ja arvot



Asiakasturvallisuus
hoitotyössä:3.Riskienhallinta

• Miten henkilökunta, asiakkaat ja omaiset tuovat esille havaitsemansa
epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit mukaan lukien sosiaalihuoltolain 48
§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus?

• Ilman epäkohtien tunnistamista ei asiakas- ja potilasturvallisuusriskejä voi
ennalta ehkäistä eikä toteutuneisiin epäkohtiin puuttua
suunnitelmallisesti.

• Riskit voivat aiheutua esimerkiksi riittämättömästä
henkilöstömitoituksesta tai toimintakulttuurista, jossa avointa
turvallisuuskulttuuria ei tueta riittävästi. Riskejä voi aiheutua fyysisestä
toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet) ja
toimintatavoista kuten esimerkiksi perusteeton asiakkaan
itsemääräämisoikeuden rajoittaminen tai asiakkaiden keskinäisestä
käyttäytymisestä.

• Esimiehillä on päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa
epäkohtien ja turvallisuuskysymysten käsittelylle.

• Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -
tilanteet ja miten ne dokumentoidaan?

• Riskien tunnistaminen ja
epäkohtien käsittely:



7 ASIAKASTURVALLISUUS

Monialainen yhteistyö
Henkilöstö

• Miten yhteistyö ja tiedonkulku
asiakkaan palvelukokonaisuuteen
kuuluvien muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelunantajien
ja eri hallinnonalojen kanssa on
järjestetty?

• Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan
asiakasturvallisuuden
parantamiseksi ja miten yhteistyötä
tehdään muiden
asiakasturvallisuudesta vastaavien
viranomaiset ja toimijoiden kanssa?

• Sosiaalihuollon asiakas saattaa
tarvita useita palveluja
yhtäaikaisesti ja iäkkäiden
asiakkaiden siirtymät palvelusta
toiseen ovat osoittautuneet
erityisen riskialttiiksi.

• Mikä on yksikön hoito- ja
hoivahenkilöstön määrä ja rakenne?

• Tarvittava henkilöstömäärä riippuu
asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja
toimintaympäristöstä. Riittävä
ammatillinen osaaminen turvattava.

• Mitkä ovat sijaisten käytön periaatteet?
• Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys

varmistetaan?
• Miten varmistetaan

vastuuhenkilöiden/lähiesimiesten
tehtävien organisointi siten, että
lähiesimiestyöhön riittävästi aikaa?

• Miten varmistetaan riittävä tuki- ja
avustavissa työtehtävissä
työskentelevien henkilöstön määrä?



Asiakasturvallisuus hoitotyössä

• Mitkä tekijät vaarantavat asiakasturvallisuutta
työssäsi? Listaa 3-5 mielestäsi keskeistä tekijää

• Mikä tai mitkä asiat lisäävät
asiakasturvallisuutta työssäsi?  Listaa 3-5
tekijää

• Miten olet huomioinut nämä asiat työn
suunnittelussa?

Kysely ja ryhmätyö asumispalvleuiden ja kotihoidon hoitajien kokouksessa (
Hotke/kohota 27.1.2022, osallistujia 211)



Asiakasturvallisuutta vaarantavia
tekijöitä

• Henkilöstöpula
• Työntekijöiden vaihtuvuus
• Henkilöstön puutteellinen / huono ammattitaito, ammattitaidoton henkilökunta,

huono motivaatio
• Huono kielitaito
• Työskentely yksin
• Asumisympäristön riskit asiakkaalle ja henkilökunnalle, Siivous- ja pyykkihuolto

sekä jätteiden käsittely.
• Puutteet välineistössä
• Puutteellinen ja viivästynyt  tiedonkulku
• Hoitosuunnitelmat tai muu kirjaaminen  eivät ole ajantasalla.
• Osaamisen puutteet/lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen. Puuttuvat

lääkeluvat
• Potilastietojärjestelmästä johtuva tiedonkulun vaarantuminen, annetut hoito-

ohjeet ja toteuttaminen ontuu. Tieto ei saavuta hoitajaa.
• Konsultaatio TAYS:n suuntaan hankalaa, jos lääkäri- ja hoitohenkilöstön kielitaito ei

ole riittävä.



Asiakasturvallisuutta lisääviä tekijöitä
• Riskien ennakointi
• Hygieniaohjeiden noudattaminen
• Hoidon suunnitelmallisuus
• Ammattitaitoinen, koulutettu ja vastuullinen henkilöstö
• Hyvä tiedonkulku esim. kotiutuessa ja huolellinen kirjaaminen
• Räätälöidyt turvaratkaisut
• Yhteinäiset, selkeät toimintaohjeet
• Seurantajärjestelmät, esim. turvarannekkeet
• Asukkaiden voinnin ja toimintakyvyn tunteminen. Hyvä raportointi/tutut hoitajat
• Lakisääteiset koulutukset ja koulutuksen päivittäminen.
• Turvallisuutta lisää selkeä, strukturoitu perehdytysohjelma ja mahd. nopeasti remmiin mukaan
• Osaamisen varmistaminen
• Terveydenhuollon laitteet ja laiteturvallisuus sekä näihin perehdyttäminen
• Selkeät toimintakäytännöt ja protokollat.
• Työn suunnittelussa on tärkeä osa esimiestyöllä. Ohjeistukset ajan tasaiset, seurataan ja ollaan

henkilökunnan tukena. Tehdään vahvaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukemista ja
tuetaan kielikoulutuksella uusien hoitajien sopeutumista uuteen kieliympäristöön. Yhteistyö
oppilaitosten kanssa

• Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus.



Miten asiakasturvallisuuteen
vaikuttavat asiat on huomioitu työssä?
• lääkärinkierron jälkeen tehdään selkeä ohjeistus kaikille nähtäväksi
• epäkohdat voidaan ilmaista matalalla kynnyksellä ja niihin

puututaan nopeasti
• Turva/riskisovellus, puhelimilla käytettävä
• Perehtymällä asiakkaan taustaan ja tietoihin edeltävästi
• Huolellinen kirjaaminen ja omalta osaltaan tiedon siirtäminen
• Riskien analysointi yhdessä henkilöstön kanssa
• Asiakkaan osallistuminen hoidon suunnitteluun – riittävien

tukipalveluiden ja turvaratkaisujen kartoittaminen
• Osaamistarpeet kartoitetaan
• Huolellinen perehdytys
• Työn organisointi



HUOM! 20.1.2022 AVI on linjannut
lääkehoitoluvassa olevia kohtia seuraavasti
• Jos palvelun tuottajan valikoimaan kuuluu ns. vaativa

lääkehoito (suonensisäinen lääkehoito, suonensisäinen nesteytyshoito,
kipupumppuhoito, rokotustoiminta (joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn
sopimukseen rokotteiden annosta), pistettävä huumausainelääkehoito,
opioidikorvaushoito) niin lupaviranomainen edellyttää yksityiseltä
palvelun tuottajalta, että terveydenhuollon palveluista vastaavan
johtajan tulee olla laillistettu lääkäri.

• Lupahallinnossa käydään tarkasti läpi hakijan (palvelun tuottajan)
lääkehoitosuunnitelma. Samassa yhteydessä pyydämme myös nähtäväksi
lääkelupatodistukset, jotka heillä tulee olemaan
käytössä. Lääkelupatodistuksista on poistettava ne kohdat, jotka eivät
sisälly lääkehoitosuunnitelmaan ja siinä ilmoitettuun yksikössä
toteutettavaan lääkehoitoon. Esimerkkinä suonensisäinen lääke- ja
nestehoito (iv) ja verensiirron (ABO).

• POISTA SIIS JATKOSSA LUVASTA NE KOHDAT, JOTKA EIVÄT KUULU TEIDÄN
TOTEUTTAMAAN LÄÄKEHOITOON.

•



1.2.2022 ©KOHOTA: Lääkehoitosuunnitelma

sivu 1

Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

LÄÄKEOSAAMISEN VERKKOTESTIT

Teoriatentit ovat voimassa viisi (5) vuotta suoritetusta LOP teoriatentistä laskien.

Tentit suoritettu: Päiväys allekirjoitus sekä nimenselvennys

___ / ___ 20___ ________________________________________

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP)

Nämä suoritukset oikeuttavat lupaan toteuttaa seuraavia lääkehoitoja lääkärin määräyksen mukaisesti
� antaa luonnollista tietä valmiiksi jaettuja lääkkeitä
� annostella ja jakaa potilaskohtaisia luonnollista reittiä annosteltavia lääkkeitä
� annostella ja antaa ihon alle lääkeinjektioita
� annostella ja antaa lihaksen sisäisiä lääkeinjektioita
� lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän infuusion vaihtaminen

Päiväys ja luvan myöntäjän allekirjoitus sekä nimenselvennys

___ / ___ 20___ ________________________________________

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP-PKV)

Nämä suoritukset oikeuttavat lupaan toteuttaa seuraavia lääkehoitoja lääkärin määräyksen mukaisesti
� antaa luonnollista reittiä PKV- lääkkeitä
� annostella ja jakaa potilaskohtaisia luonnollista reittiä annosteltavia PKV-lääkkeitä

Päiväys ja luvan myöntäjän allekirjoitus sekä nimenselvennys

 ___ / ___ 20___ ________________________________________

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP-Rokotus)

Nämä suoritukset oikeuttavat lupaan toteuttaa seuraavia lääkehoitoja lääkärin määräyksen mukaisesti

� rokotteiden antaminen (laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö)
� rokotuskomplikaation esim. anafylaktisen reaktion hoito

Päiväys ja luvan myöntäjän allekirjoitus sekä nimenselvennys

 ___ / ___ 20___ ________________________________________

LÄÄKEHOITOLUPA

Heimo Hoitaja 200200-1234

Lähihoitaja
Pörris Oy

Koti a ja koti B
Tehikki xxxxxxxx

11112020 Pirjo Päällikkö

Pirjo Päällikkö2012

Lauri Lääkäri02 20

Lauri Lääkäri200202

Pirjo Päällikkö
rastittaa
haettavat
kohdat
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1.2.2022 ©KOHOTA: Lääkehoitosuunnitelma

sivu 3

Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

Henkilö on suorittanut Tampereen kaupungin edellyttämän lääkehoidon teorian
seuraavista lääkehoitolupaan ede llytettävistä kokonaisuuksista:

VERKKOTESTIT

Verkkotestit Hyväksytty suorituspäivämäärä, tentinvalvo jan allekirjoitus ja
nimenselvennys

LOP teoria tai
vastaava __ / __  20__       __________________________________________

LOP lääkelaskut
tai vastaava __ / __  20__       __________________________________________

PKV teoria __ / __  20__       __________________________________________

Rokotus teoria __ / __  20__       __________________________________________

IV teoria __ / __  20__       __________________________________________

IV lääkelaskut __ / __  20__       __________________________________________

Kipu 1 teoria __ / __  20__       __________________________________________

Kipu 2 teoria __ / __  20__       __________________________________________

ABO-testi __ / __  20__       __________________________________________

Teoriatentit ovat voimassa viisi (5) vuotta suoritetusta LOP teoriatentistä laskien.

LÄÄKEHOITOLUPALÄÄKEHOIDON TEORIAN VERKKOTESTIT
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Heimo Hoitaja
Lähihoitaja
Pörris Oy

Xx X    xx
Xx X    xx

Xx X    xx

200200-1234

Koti a ja koti b Terhikki xxxxxxxx
Pirjo Päällikkö
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP) NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Lääkkeiden
jakaminen x 3
oikein

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

Ihon alainen
injektio x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

Lihaksen
sisäinen injektio
x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

Lääkkeettömän
infuusion laitto x
3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

NÄYTÖT
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP-PVK)  NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

PKV-lääkkeiden
tunnistaminen ja
niiden
erityispiirteiden
kuvailu

__ / __  20__       _____________________________________________

N-lääkkeen
jakaminen x 3
oikein

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

N-lääkelaastarin
poistaminen ja
antaminen x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

N-lääkkeiden
kirjaaminen x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

NÄYTÖT
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

LÄÄKEOSAAMISEN PERUSTEET (LOP-Rokotus) NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan
allekirjoitus ja nimenselvennys

Rokotuksen
valmistelu (rokotteen
sopivuus, vasta-
aiheet, adrenaliini)

__ / __  20__       __________________________________________

Anafylaktisen
reaktion ja sen
hoidon
ymmärtäminen ja
kuvailu

__ / __  20__       __________________________________________

Rokotteen
käyttökuntoon
saattaminen

__ / __  20__       __________________________________________

Ihon alainen injektio __ / __  20__       __________________________________________

Lihaksen sisäinen
injektio __ / __  20__       __________________________________________

Rokotuksen
kirjaaminen __ / __  20__       __________________________________________

NÄYTÖT
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

SUONENSISÄINEN LÄÄKE- JA NESTEHOITO (IV) NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Infuusion
käyttökuntoon
saattaminen x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

Lääke- tai
konsentraatio-
lisäys x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

Kanylointi ja
infuusion
aloittaminen x 3

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

__ / __  20__       _____________________________________________

NÄYTÖT
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

KIVUN LÄÄKEHOITO (KIPU) NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan allekirjoitus
ja nimenselvennys

Jatkuva infuusio
epiduraalisesti x 3

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

Epiduraalisen
lääkehoidon riskien
ymmärtäminen ja
komplikaatiotilanteen
hoidon selvittäminen
suullisesti
näytönvastaanottajalle

__ / __ 20__    _______________________________

NÄYTÖT
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Nimi: _____________________________________ Henkilötunnus:________________________

Ammattinimike:__________________________________________________________________

Työnantaja:_____________________________________________________________________

Toimipiste:______________________________________________________________________

Työnantajan tarkastama pätevyys (lähde / tunniste): ________________/____________________

Työnantaja (pvm, allekirjoitus/nimenselvennys): ________________________________________

Jakelu:
1) alkuperäinen luvanhaltijalle, 2) kopio luvanhaltijan esimiehelle, säilytetään 1 v luvan
voimassaolon päättymisestä

VERENSIIRRON ABO NÄYTÖT

Näytöt
Hyväksytty suorituspäivämäärä, näytön vastaanottajan allekirjoitus ja
nimenselvennys

Verensiirron
aloittaminen x 3

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

Biologinen esikoe
x 3

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

__ / __  20__       __________________________________________

NÄYTÖT
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Kuka kirjaa

• Lääkkeiden kirjaaminen:
– Lääkäri kirjaa ensisijaisesti
– Puhelin konsultaatiot: hoitaja kirjaa, lääkäri

tarkistaa seuraavalla käynnillä viimeistään
– Antoajankohdat kirjaa hoitaja pääsääntöisesti
– Sairaalasta tulleiden lääkelistat korjaa se, joka

ensimmäisenä pystyy ja lääkäri tarkistaa



Uudet salasanat

• www.tepatampere.fi

• tepata2022

• www.kohota.fi

• kohota2022

http://www.tepatampere.fi
http://www.kohota.fi


TAMPERE

27.1.2022

Kohota&Hotke

Taina Pekola hoitotyön asiantuntija

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Näytönvastaanottajana voi toimia

• Kokenut lääkehoidon toteutukseen osallistuva laillistettu terveydenhuollon
ammattihenkilö:

• Peruslääkehoidon näytöt ja vaativan lääkehoidon näytöt, kun hänellä on riittävä
kokemus sekä tiedot ja taidot.

• Yksikön lääkehoitosuunnitelmaan näytön vastaanottajaksi määritelty työntekijä.
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• Osaa toimia näytönvastaanottajan roolissa vastuullisesti
osana lääkehoidon osaamisen varmistamisprosessia.

• Osaa arvioida näytönantajan toimintaa näyttöjen
arviointikriteereiden mukaisesti näytön
vastaanottotilanteessa ja perustella arvioinnin.

• Osaa toimia eettisten periaatteiden mukaisesti näytön
vastaanotto- ja palautetilanteessa.

• Tuntee oman organisaation näyttöjen
vastaanottotoimintaa ohjaavat asiakirjat ja ohjeet.

Koulutuksen käytyään oppija
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Potilaan/asiakkaan huomiointi lääkehoidon eri
vaiheissa, yleiset kriteerit

• Potilaan tunnistaminen

• Potilaan riskitietojen huomioon ottaminen
• Valmius ei-toivotun ja vakavan lääkeainereaktion hoitamiseen

(osaa kertoa miten toimitaan)

• Hyvän hygienian toteutuminen ja injektioita annettaessa ohjeiden
mukainen ihon desinfiointi (kertapyyhkäisy, ihon kuivuminen)

• Lääkkeen oton varmistaminen (esim. ei jätetä lääkkeitä
ruokatarjottimille)

• Potilasohjaus (esim. potilas tietää mitä hänelle annetaan ja miksi)

• Tarkkailu ja yksilöllisen lääkkeen vaikutuksen seuranta (riittävä
seuranta esim. vahvoja kipulääkkeitä annettaessa, perustelu miksi
pitää seurata; osaa kertoa seurantaan liittyvät asiat)
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Lääkehoidon näyttökriteerit, yleiset ja
näyttökohtaiset

• Kirjaamisen ja tiedonsiirron merkityksen ymmärtäminen ja
niiden mukaan toimiminen, yleiset kriteerit

• Potilaan lääkityksen tarkistaminen (merkintöjen oikeellisuus)

• Potilasasiakirjojen vertaaminen (lääkkeenjakolista ja
potilastietojärjestelmä)

• Potilaan lääkityksen kirjaaminen lääkehoidon eri vaiheissa –
myös antokirjaus

• Toiminta ja kirjaaminen lääkkeenannon virhetilanteessa

• Yksikön lääkehoitosuunnitelman ymmärtäminen ja tietojen
soveltaminen
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Näyttöjen arvioinnin apuna
näyttölomakkeet

• Yleisten näyttökriteerien lisäksi, näytöissä osoitetaan näyttökohtaisten
kriteerien mukainen osaaminen.

• Näyttökohtaiset kriteerit määräytyvät näytettävän lääkehoidon työtehtävän
mukaan.

• NÄYTTÖ-koulutuksen yhteydessä näyttökriteereistä on luotu näyttöjen
arvioinnin apuvälineeksi näyttölomakkeet.

• Näyttölomakkeisiin on kerätty kutakin lääkehoidon näyttöä koskevat yleiset ja
näyttökohtaiset kriteerit, joiden mukainen osaaminen kyseisessä näytössä
tulee osoittaa.

• Lomakkeelle mahdollisuus merkitä:
Suorituksen osien hyväksyminen tai hylkääminen.
Muistiinpanoja arviointia ja palautteen antoa varten.
Huomioithan organisaatiokohtaiset ohjeet näyttölomakkeiden käytössä!

1.2.2022 7



1.2.2022 8



1.2.2022 9



1.2.2022 10



Tasalaatuisen osaamisen varmistaminen

• Tasalaatuisen osaamisen varmistamiseksi tulee olla
määriteltynä hyväksytyn suorituksen osaamisvaatimukset.

• Näyttötilanteessa noudatetaan ammattieettisiä periaatteita.
Hyvän tavan mukaisesti näyttötilanteesta ei käydä
keskustelua ulkopuolisten kanssa.

• Näytönvastaanottaja varmistaa allekirjoituksellaan, että
näyttö on suoritettu asianmukaisesti.

• Näytönantaja saa palautteen hyväksytystä tai hylätystä
suorituksesta.

• Ongelmatilanteissa asiasta keskustellaan esimiehen kanssa.
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• Palautteen antaminen
• Luo kannustava ja turvallinen ilmapiiri!
• Tunneilmapiiri vaikuttaa kykyyn antaa ja vastaanottaa palautetta.
• Dialogisuus; aito kohtaaminen ja vuorovaikutus.
• Anna palaute kahden kesken.
• Kysy näytönantajan itsearviointi. Siitä on usein hyvä lähteä liikkeelle.
• Ironia ja sarkasmi eivät kuulu hyvään palautteen antoon.
• Korjaavaa palautetta antaessasi ole konkreettinen, yksityiskohtainen,

vältä yleistyksiä => tämä mahdollistaa kehittymisen.

• Anna palaute myös hyvästä suoriutumisesta – pysy totuudessa.
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Tee lopuksi tentti
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Luettuasi materiaalin voit suorittaa
tentin ja antaa siitä todisteen
esimiehellesi
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Kiitos

1.2.2022 15



1.2.2022 16

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo


