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1 Johdanto 
Varhaiskasvatuksen lääkehoito suunnitelma perustuu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
(PHHYKY) lääkehoitosuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmaa on täydennetty  

 Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo (2012) Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon tur-
vallisesta toteuttamisesta lasten päivähoidosta sekä 

 Sosiaali- ja terveysministeriö (2021) Turvallinen lääkehoito opas lääkehoitosuunnitelman 
laatimiseen, joka sisältää tarkentavia ohjeita lääkehoidon toteuttamiselle myös varhaiskas-
vatuksessa. 

Pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaukseen ja seurantaan liittyvät käytännön järjestelyt ovat osa 
terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation tulee laatia lääkehoitosuunnitelma ja 
vastuu varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja seurannan or-
ganisoinnista on terveydenhuollon johdolla. Varhaiskasvatuksen johdon vastuulla on huolehtia 
siitä, että varhaiskasvatusyksikössä on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation lääkehoitosuun-
nitelman pohjalta laadittu omaan varhaiskasvatusyksiköön sopiva lääkehoitosuunnitelma, joka liite-
tään osaksi paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma 
tarkistetaan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavat päivitykset. 

Varhaiskasvatuksen johdon tulee suunnitella, organisoida ja valvoa lääkehoidon toteuttamista lää-
kehoitosuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen johdon tulee määritellä, kuka toteuttaa yksi-
kössä lääkehoitoa. Varhaiskasvatuksen johdon tulee varmistaa, että toimintayksikössä lääkehoi-
don toteuttamiseen osallistuvalla henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja toimintaympäristö on oi-
keanlainen lääkehoidon toteuttamiselle. Lääkehoitoa koskevat ohjeet ja periaatteet ovat samat kai-
kille kunnan varhaiskasvatuksen julkisille ja yksityisille toimintayksiköille. Päijät-Soten alueella lää-
kehoidon osaamisen varmistamisen toteutuksesta vastaa PHHYKY tämän suunnitelman kohdan 
4.2 mukaisesti. 

 ”Vastuualueet ja työnjako lääkehoidon toteuttamisesta perustuvat lakiin terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä (559/1994). Lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta ja lääkkeiden määräämisestä 
sekä potilaan lääkehoidon arvioinnista. Lääkäri ja terveydenhuollon ammattihenkilö vastaavat hoi-
don tarpeen arvioinnista, lääkehoidon vaikuttavuuden arvioinnista sekä potilaan ohjauksesta ja 
neuvonnasta. Lääkäri vastaa yhdessä farmaseuttisen henkilöstön ja sairaanhoitajan kanssa poti-
laan lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Jokainen lääkehoitoa toteuttava kantaa vastuun omasta toi-
minnastaan lääkemääräykseen perustuen sekä ammatillisen koulutuksensa, vastuualueensa ja 
työyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.” (Kuntainfo 2012.) 

Lääkehoidon toteutuminen perustuu Turvallinen lääkehoito -oppaan pohjalta laadittuun lääkehoito-
suunnitelmaan. Oppaan mukaan lääkehoito perustuu potilaan, hänen omaisensa sekä lääkehoitoa 
toteuttavan työntekijän ja toimintayksikön johdon väliseen sopimukseen. Terveydenhuoltolain 
(1326/2010 12 § ja 32§) mukaan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito velvoitetaan tarvitta-
vaan yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa. 

Lääkehoidon lähtökohtana on kiinteä yhteistyö huoltajien kanssa. Huoltajien tulee mainita varhais-
kasvatushakemuksessa ja kertoa perehdytysvaiheessa varhaiskasvatuksen henkilökunnalle lap-
sen terveyteen liittyvät seikat. Tällaisia ovat krooniset sairaudet, allergiat ym. asiat, jotka vaikutta-
vat lapsen turvallisen varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Lääkehoitoa toteuttavat varhaiskasvatuk-
sen työntekijät, joilla on voimassa oleva varhaiskasvatuksen lääkehoitolupa.  
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Kokonaisvastuu lasten lääkkeiden antamisesta on aina huoltajilla ja huoltajien on opastettava var-
haiskasvatuksen henkilöstöä lapsen tarvitsemista lääkkeistä. Vastuukysymysten vuoksi varhais-
kasvatuksen henkilöstöä ei voida velvoittaa antamaan lapselle erilaisia huoltajien tuomia lääkkeitä, 
joiden käyttö perustuu huoltajien uskomuksiin tai näkemyksiin esim. erilaiset luontaistuotevalmis-
teet tai käsikauppalääkkeet. Lapsille ei anneta varhaiskasvatuspäivän aikana muita kuin välttämät-
tömiä, lääkärin määräämiä lääkkeitä. Jokainen lääkehoitoa toteuttava kantaa vastuun omasta toi-
minnastaan lääkemääräykseen perustuen sekä ammatillisen koulutuksensa, vastuualueensa ja 
työyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. 

Tämän lääkehoitosuunnitelman tarkoituksena on 

 yhtenäistää lääkehoidon toteutus sekä toteuttamiseen liittyvä vastuunjako kaikissa Päijät-
Soten alueen kuntien varhaiskasvatuspalveluiden toimintayksiköissä 

 varmistaa lääkehoidon turvallisuus ja niihin liittyvien vaaratapahtumien ennaltaehkäisy kai-
kissa toimintayksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan 

Päijät-Soten alueen varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman laatimisesta on vastannut Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osaamisen kehittämisen yksikkö yhdessä kuntien varhaiskasvatuksen 
vastaavien, PHHYKY:n lastentautien ylilääkärin ja asiantuntijasairaanhoitajien, avosairaanhoidon 
lääketieteellisestä toiminnasta vastaava ylilääkärin sekä lääkehuollon kanssa. 

Varhaiskasvatuksen lääkehoitolupa- prosessikuvaus on tämän lääkehoitosuunnitelman liitteenä 
(liite 1). 

 

2 Lääkehoidon toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 
Varhaiskasvatuksen johto huolehtii siitä, että varhaiskasvatusyksikössä on sosiaali- ja terveyden-
huollon organisaation lääkehoitosuunnitelman pohjalta laadittu omaan varhaiskasvatusyksikköön 
sopiva lääkehoitosuunnitelma. Lääkehoitosuunnitelmaan kuvataan toimipaikan lääkehoidon järjes-
telyistä ja vastuutahoista. 

Pitkäaikaissairaiden lasten hoidon koordinointivastuu on terveydenhuollolla. Huoltajien, varhaiskas-
vatuksen henkilöstön ja lapsen hoidosta vastaavan lääkärin kanssa sovitut asiat kirjataan lapsen 
yksilölliseen lääkehoitosuunnitelmaan (liite 2), johon kirjataan lapsen lyhytaikainen sekä pitkäaikai-
nen lääkitys. Lääkehoitoa saa toteuttaa ainoastaan lääkehoitoluvan saanut varhaiskasvatuksen 
työntekijä, poikkeuksena ensiapulääkkeet (kohta 6.3). 

Lapsille ei anneta varhaiskasvatuspäivän aikana muita kuin välttämättömiä, lääkärin määräämiä 
lääkkeitä. 

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito: 

 välitöntä hoitoa vaativat (esim. anafylaksia, insuliinishokki, kouristukset) 

 satunnaisia oireita lievittävät (esim. astma) 

 pitkäaikaissairauden hoitotoimenpiteet (esim. astma, diabetes, epilepsia, vaikeat allergiat)  

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmassa tulee määritellä, miten lääkitys toteutetaan tarvitta-
essa. Johdon on huolehdittava, että varhaiskasvatuksen henkilökunta on saanut tarpeenmukaisen 
perehdytyksen ja työntekijöiden lääkehoidon osaaminen on varmistettu lääkehoitosuunnitelman 
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mukaisesti. Perhepäivähoitajat voivat lähteä lääkehoitolupaprosessiin suostumuksellaan kuntakoh-
taisesti määritellyn tarpeen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen johto ohjaa perhepäivähoitajan tar-
peen mukaisesti lääkehoitolupaprosessiin. Tällöin lääkehoidon osaaminen varmistetaan lääkehoi-
tosuunnitelman mukaisesti. 

Pääsääntö on, että lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa. 
Lääkehoitoon koulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten lähihoitajan, tulisi toteuttaa lää-
kärin lapselle määräämä lääkehoito. Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole velvoitetta 
lääkehoidon toteuttamiseen, mutta voi toteuttaa lääkärin lapselle määräämää luonnollista tietä an-
nettavaa lääkehoitoa sekä toteuttaa enteraalista- ja insuliinilääkehoitoa. Tällöin lääkehoidon toteut-
taminen perustuu työntekijän suostumukseen, perehdytykseen, osaamisen varmistamiseen sekä 
lääkehoitolupaan. Tällöin lääkehoitolupa on lapsi- ja lääkehoitokohtainen (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö 2021, 50.) 

Lääkehoitoluvan myöntää PHHYKY:n lääkäri. Varhaiskasvatuksen lääkehoitoluvan saaminen edel-
lyttää perehdytyksen yksikössä toteuttavaan lääkehoitoon, vaadittavien opintopolkujen, MiniLOP 
teoria- ja laskutenttien sekä tarvittavien näyttöjen suorittamisen ja keskustelun esimiehen kanssa, 
joiden jälkeen työntekijälle haetaan lääkärin myöntämää lääkehoitolupaa. 

Valvira (2021) ohjeistaa, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina ai-
koina lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa. Lääkehoitosuunnitelmaan on kirjattava, 
miten varhaiskasvatuksessa varmistetaan lapsen turvallinen lääkehoito tilanteissa, joissa siitä vas-
taava henkilö on tilapäisesti poissa työstä joko sairastumisen tai vuosiloman takia. Tärkeää on työ-
vuorosuunnittelussa huomioida loma-ajat ja vuorohoidossa olevan lapsen kohdalla, että kaikilla 
häntä hoitavilla on riittävät taidot lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehoitoa tarvitsevien lasten koh-
dalla on yksikössä sovittava, kenen vastuulla lääkityksen toteuttaminen on. Henkilöstön on ymmär-
rettävä lääkehoidon kokonaisuuden merkitys lapsen hyvinvoinnille. 

Varhaiskasvatuksessa tulee tapauskohtaisesti arvioida, onko lääkehoitoa tarvitseva lapsi lain tar-
koittama erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi. Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä koko var-
haiskasvatuspäivän ajalle erityistä huomiota ja seurantaa vaativa lapsi on esimerkiksi insuliinihoi-
toa tarvitseva lapsi. (Kuntainfo 2012.) 

Yleisvaarallisten tartuntatautien leviämisen estämiseksi annettava antimikrobilääkitys tai rokotteet 
toteutetaan terveydenhuollon laillistetun ammattihenkilön toimesta. 

 

2.1. Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma 

Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman avulla varaudutaan tilanteisiin, 
joissa varhaiskasvatuksen yksikköön tulee lapsi, joka tarvitsee lääkehoitoa. Varhaiskasvatuksen 
vuorotyöluonteisuuden vuoksi on huomioitava osaavan henkilöstön paikallaolo lääkehoitoa tarvit-
sevan lapsen koko varhaiskasvatuspäivän ajan. Yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman hyväk-
syy avosairaanhoidon lääketieteellisestä toiminnasta vastaava ylilääkäri. 

 
Yksikkökohtaisessa lääkehoitosuunnitelmassa tulee ilmetä: 
 
Toimintayksikön nimi 
 
 

 Päiväkoti Vanttu 
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Toimintayksikön paikkaluku 
 
 

40 

Toimintayksikön henkilöstömäärä 
 
 

10 

Toimintayksikön toiminta-aika (aukioloajat) 
 
 

6.45-17.00 

Toimintayksikön erityispiirteet (erityispäiväkoti/ 
monitoimitalo) 
 

- 

Lääkehoitoon koulutettu henkilöstömäärä 
 
 

2 

Lääkehoitoon koulutettu henkilöstömäärä työ-
vuorossa 
 

Huomioidaan työvuorojen suunnittelussa, kun 
tarvetta ilmenee. 

 
2.2. Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö 

Lapsen hyvinvoinnille hyvä yhteistyö luo edellytyksen varhaiskasvatuksessa. Huoltajat huolehtivat 
lapsen lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimittamisesta varhaiskasvatuksen yksikköön. Huoltajien 
vastuulla on tiedottaa henkilökunnalle lapsen ajantasaisesta lääkehoidosta sekä lapsen lääkehoi-
dossa tapahtuneista muutoksista. Huoltajien vastuulla on toimittaa henkilökunnalle kirjallinen doku-
mentti aloitetusta lääkehoidosta tai lääkehoidon muutoksista. Jos lapsella on pitkäaikainen, lääke-
hoitoa vaativa sairaus, huoltajien tulee jo lapsen varhaiskasvatushakemukseen kirjata lääkehoitoa 
vaativat sairaudet ja lääkityksen tarve varhaiskasvatusaikana. Ohjaus lääkkeen antoon tulee järjes-
tää mahdollisuuksien mukaan silloin, jos lapselle aloitetaan lääkehoito, jotta henkilökunnalla on val-
miuksia toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.  

Tavanomaisissa sairaustapauksissa lääkkeiden antaminen lapselle on ensisijaisesti huoltajien vas-
tuulla. Useimmat lyhytaikaiset lääkekuurit, esim. tulehdustautien hoitoon käytettävät antibioottilää-
kitykset voidaan annostella kotona. Jotkin lyhytaikaiset kuurit esim. silmätipat voidaan kuitenkin 
joutua annostelemaan myös varhaiskasvatuspäivien aikana. Samoin hengitystieinfektiosta toipuva 
astmalapsi saattaa tarvita ns. avaavaa lääkettä vielä muutaman päivän ajan lisälääkkeenä esim. 
liikunnan yhteydessä. 

 

3 Henkilöstön lääkehoidon vastuut, velvollisuudet ja työnjako 
 

3.1. Päiväkodin johtaja / päiväkodin esimies / varhaiskasvatuksen esimies 
 

- vastaa lääkehoidon suunnitelman toteutumisesta omassa yksikössään / kunnassa työpari-
naan tehtävään valittu lääkehoidon yhteyshenkilö (nimikesuojattu). 

- valvoo lääkehoidon toteuttamisesta päivittäisessä työssä lääkehoitosuunnitelman mukai-
sesti 

- vastaa asianmukaisesta lääkkeiden säilytyksen järjestämisestä 
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- vastaa oikeista työskentelyolosuhteista lääkehoitoa toteutettaessa 
- vastaa, että yksikössä tehdään lapsikohtaiset lääkehoitosuunnitelmat 
- vastaa siitä, että omassa yksikössä olevien kroonisesti sairaiden, jatkuvaa lääkitystä  

vaativien, kohtausluontoisesti lääkkeitä tarvitsevien lasten ja muiden erityistä hoitoa  
tarvitsevien lasten tiedot on huomioitu yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa 

- vastaa salassa pidettävien asiakirjojen/tietojen säilyttämisestä annettujen säännösten  
mukaisesti 

- ottaa vastaan lääkehoidon virheilmoitukset sekä käsittelee ne työyksikössä sekä lähettää 
virheilmoitukset PHHYKY:n osaamisen kehittämisen yksikköön 

- vastaa oman yksikkönsä lääkehoitoa toteuttavien osaamisen  
ylläpitämisestä mahdollistamalla osallistumisen viiden vuoden välein lääkehoidon osaami-
sen varmistamiseen 

- koordinoi yhdessä lääkehoidon yhteyshenkilön kanssa yksikön henkilökunnan osallistumi-
sesta lääkehoidon koulutuksiin ja perehdytyksiin 

- käsittelee lääkepoikkeamat yhdessä ryhmän/yksikön/huoltajien kanssa 
- huolehtii siitä, että koko yksikön henkilökunnalla on tiedossa ensiaputilanteiden (esim. ana-

fylaksia, kouristukset) hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden säilytys, annostelu ja käytön osaa-
minen 

- huolehtii, että yksikössä on ensiapukoulutuksen saaneita työntekijöitä (Työsuojelu 2021, 
https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy/ensiapuval-
mius) 

 

3.2. Lääkehoidon yhteyshenkilö 
 

- on yksikön nimekesuojattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on suoritet-
tuna ammatillisen koulutuksen sisältämät lääkehoidon opinnot 

- osallistuu yhdessä päiväkodinjohtajan/päiväkodin esimiehen kanssa oman yksikön/alueen  
lääkehoitosuunnitelman toteuttamiseen ja päivittämiseen 

- perehdyttää yksikön lääkehoitoon ja opastaa oman yksikön henkilökuntaa toimimaan lääke-
hoitosuunnitelman mukaisesti 

- osallistuu viiden vuoden välein osaamista ylläpitävään LOVe-koulutukseen ja siihen liittyviin 
tentteihin 

- huolehtii yhdessä yksikön esimiehen kanssa siitä, että koko yksikön henkilökunnalla on tie-
dossa ensiaputilanteiden (esim. anafylaksia, kouristukset) hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden 
säilytys, annostelu ja käytön osaaminen 

- huolehtii työyksikön lääkekaapin säännöllisestä tarkastamisesta ja varmistaa, ettei käytössä 
ole vanhentuneita tai muuten käyttöön soveltumattomia lääkkeitä 

- koordinoi yhdessä päiväkodin johtajan/päiväkodin esimiehen kanssa yksikön  
henkilökunnan osallistumisesta lääkehoidon perehdytyksiin, koulutuksiin ja osaamisen var-
mistamiseen 

 

3.3. Lääkkeenantaja 
 
Varhaiskasvatuksen henkilökunta antaa lapselle lääkkeen lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman 
mukaisesti tai akuutissa tilanteessa lääkkeen määrääjän (reseptilääke) tai  
lääkepakkaukseen painetun ohjeen mukaisesti. 
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        3.3.1. Varhaiskasvatuksen työtekijä, jolla on lääkehoidon koulutus 
 

- pitää huolta omasta lääkehoidon osaamisestaan ja osallistuu järjestettäviin koulutuksiin 
- huolehtii lääkehoidon osaamisen varmistamisesta suorittamalla vaadittavat opintopolut 

sekä lääkehoidon teoria- ja laskutentin 
- antaa yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaiset näytöt 
- suorittaa 5 vuoden välein lääkehoitoluvan uusimiseen tarvittavat tentit. Näyttöjä ei tarvitse 

antaa uudestaan, ellei erityinen tarve sitä vaadi 
- toteuttaa lapsen lääkehoitoa saatuaan perehdytyksen ja lääkehoitoluvan  
- laatii yhdessä lapsen huoltajan kanssa lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman ja allekirjoit-

taa sen 
- varmistaa annettavien lääkkeiden osalta, että lääkkeen annostelu on sovitun mukainen  
- arvioi omalta osaltaan lapsen lääkehoidon vaikuttavuutta ja kertoo havainnoistaan huolta-

jille  
- vastaa lapsen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta säilytyksestä  
- huolehtii lapsen tiedot lapsen uuteen varhaiskasvatus-/varahoitopaikkaan yhdessä van-

hempien kanssa  
- tekee kirjallisen virheilmoituksen lapsen lääkkeenannon virhetilanteesta ja ilmoittaa asiasta 

huoltajille  
- on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen, mikäli hän ei katso osaavansa hänelle annettua  

lääkehoidon työtehtävää 
- huolehtii lääkehoidon toteutuksen dokumentoinnista lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitel-

man lääkkeenannon seurantalomakkeelle tai huoltajien kanssa yhteisesti sovitulla tavalla 
esim. laitteeseen tai sovellukseen 

 

        3.3.2. Varhaiskasvatuksen työntekijä, jolla ei ole lääkehoidon koulutusta 

Varhaiskasvatuksen työntekijä, esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja tai perhepäivähoitaja, voi 
toteuttaa lääkärin lapselle määräämää, luonnollista tietä annettavaa lääkehoitoa (esimerkiksi suun 
kautta) saatuaan lääkehoitoluvan. Tällöin lääkehoidon toteuttaminen perustuu työntekijän suostu-
mukseen, perehdytykseen ja osaamisen varmistamiseen (opintopolut, tentit ja näytöt). Pitkäaikai-
sesti sairaan lapsen vaativamman lääkehoidon toteuttamiseksi (esimerkiksi insuliinin pistäminen 
diabeetikkolapselle) varhaiskasvatuksen työntekijä (esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettaja) tar-
vitsee lapsi- ja lääkehoitokohtaisen lääkehoitoluvan. (STM 2021, 50.)  

Osaamisen varmistamisen jälkeen työntekijä: 

- pitää huolta omasta lääkehoidon osaamisestaan ja osallistuu järjestettäviin koulutuksiin 
- suorittaa 5 vuoden välein lääkehoitoluvan uusimiseen tarvittavat tentit. Näyttöjä ei tarvitse 

antaa uudestaan, ellei erityinen tarve sitä vaadi 
- toteuttaa lapsen lääkehoitoa saatuaan perehdytyksen ja lääkehoitoluvan 
- laatii yhdessä lapsen huoltajan kanssa lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman ja allekirjoit-

taa sen 
- varmistaa annettavien lääkkeiden osalta, että lääkkeen annostelu on sovitun mukainen  
- arvioi omalta osaltaan lapsen lääkehoidon vaikuttavuutta ja kertoo havainnoistaan huolta-

jille  
- vastaa lapsen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta säilytyksestä  
- huolehtii lapsen tiedot lapsen uuteen varhaiskasvatus-/varahoitopaikkaan yhdessä van-

hempien kanssa  
- tekee kirjallisen virheilmoituksen lapsen lääkkeenannon virhetilanteesta ja ilmoittaa asiasta 

huoltajille  
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- on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen, mikäli hän ei katso osaavansa hänelle annettua  
lääkehoidon työtehtävää 

- huolehtii lääkehoidon toteutuksen dokumentoinnista lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitel-
man lääkkeenannon seurantalomakkeelle tai huoltajien kanssa yhteisesti sovitulla tavalla 
esim. laitteeseen tai sovellukseen 

 

3.4. Määräaikainen henkilöstö 
 

- tulee olla sama perehdytys ja lääkehoitolupa kuin muillakin työtekijöillä toteuttaakseen lap-
sen lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa 
 

3.5. Opiskelija harjoittelijana 
 

- opiskelija ei osallistu varhaiskasvatuksessa lapsen lääkehoitoon. Opiskelija ei voi harjoitte-
lunsa aikana suorittaa LOVe-opintoja työyksikössä 
 

3.6. Opiskelija tilapäisesti työntekijänä työsuhteessa 
 

- opiskelija tilapäisesti työntekijänä työsuhteessa ei osallistu lääkehoidon toteutukseen 
 

3.7. Lääkehoidon vastuulääkäri 
 

- on avosairaanhoidon lääketieteellisestä toiminnasta vastaava ylilääkäri 
- allekirjoittaa ja hyväksyy yksikkökohtaiset sekä kuntakohtaiset varhaiskasvatuksen lääke-

hoitosuunnitelmat.  
- myöntää varhaiskasvatuksen työntekijöille lääkehoitoluvat. 
 

3.8. Huoltajien rooli 
 

- tiedottaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapsen lääkehoidosta joko hakuvaiheessa tai 
heti lääkehoidon tarpeellisuuden ilmettyä. 

- laatii yhdessä lapsen varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa lapsikohtaisen lääkehoito-
suunnitelman ja kuvaa siihen lapsen lääkehoidon toteutuksen 

- vastaa siitä, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on saatavilla kaikki tarvittava tieto lap-
sen lääkehoitoon ja hoitotoimenpiteisiin, lääkkeisiin ja mahdollisiin tarvikkeisiin liittyen 

- tuo lääkkeet varhaiskasvatukseen annostusohjeineen ja annosteluvälineineen alkuperäis-
pakkauksessa 

- huolehtii henkilökunnalle tiedon lääkärin määräämästä, lapsen lääkinnässä  
tapahtuneesta muutoksesta 

- siirtää lapsen lääkkeet ja lapsikohtaisen lääkehoitosuunnitelman uuteen varhaiskasvatus-
paikkaan tai lapsen varahoitopaikkaan 

- Huoltajille annettava toimintaohje lääkehoitosuunnitelman liitteenä (liite 3). 
 

4 Lääkehoidon osaamisen varmistaminen 
Varhaiskasvatuksen yksiköt eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, joten lääkehoidon 
koulutuksen ja osaamisen varmistamisen tulee vastata yksikössä toteutettavan lääkehoidon 
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tarpeita. Työnantaja määrittelee tarvittavan osaamisen. Varhaiskasvatuksessa ei pääasiassa työs-
kentele lääkehoidon ammattilaisia. Ainoastaan lähihoitajan ja lastenhoitajan (jolla tutkintoon kuulu-
nut lääkehoidon opinnot) ammattitutkinnon suorittaneella työntekijällä on terveydenhuollon koulu-
tus. Lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti siihen koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö.  

Lääkehoitoon kouluttamaton varhaiskasvatuksen työntekijä (esim. varhaiskasvatuksen opettaja, 
perhepäivähoitaja) voi myös toteuttaa lääkärin määräämää luonnollista tietä annettavaa lääkehoi-
toa sekä toteuttaa enteraalista- ja insuliinilääkehoitoa. Tällöin lääkehoidon toteuttaminen perustuu 
työntekijän suostumukseen. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijä saa yksikkökohtaisen lää-
kehoidon perehdytyksen ja osallistuu lääkehoidon osaamisen varmistamiseen sekä osallistuu yksi-
kön tarpeen mukaan PHHYKY:n asiantuntijasairaanhoitajan perehdytykseen vaativamman lääke-
hoidon osalta. Näiden jälkeen työntekijälle haetaan lääkehoitolupa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2021, 50.) Lääkehoitoon kouluttamattomille riittäväksi lääkehoidon osaamisen varmistamiseksi kat-
sotaan:  

- yksikkökohtainen lääkehoidonperehdytys 

- teoria- ja käytännön osaamisen varmistaminen 

- laillistetun terveydenhuollon asiantuntijan perehdytys varhaiskasvatuksessa toteutettavaan 
vaativamman lääkehoidon antotapaan (enteraalinen- ja insuliinilääkehoito) 

PHHYKY toteuttaa varhaiskasvatuksen lääkehoidon osaamisen varmistamisen, johon sisältyy lää-
kehoidon teoria- ja käytännön osaamisen varmistaminen sekä asiantuntijasairaanhoitajan lapsikoh-
tainen perehdytys vaativamman lääkehoidon toteuttamiseen. Mikäli kunnat tarvitsevat muuta lää-
kehoidon lisäkoulutusta esim. lääkehoitoon kouluttamattomille, kunnat toteuttavat koulutuksen han-
kinnan ja organisoivat koulutuksen järjestämisen. 

Lääkehoidon osaamisen varmistamisen myötä varhaiskasvatuksen henkilökunta saa luvan lääke-
hoidollisiin toimenpiteisiin. Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö on velvollinen ylläpitämään ammatti-
taitoaan sekä osallistumaan työnantajan järjestämään lääkehoidon koulutukseen. Työntekijät sitou-
tuvat noudattamaan työyksikön lääkehoitosuunnitelmaa ja toteuttamaan lääkehoitoa turvallisesti. 

4.1. Lääkehoidon yksikkökohtainen perehdytys 

Jokaisen lääkehoitoa toteuttavan työntekijän tulee perehtyä yksikön lääkehoidon toteutukseen, 
joko yksikön esimiehen tai lääkeyhteyshenkilön johdolla. Perehdytyksen tulee sisällyttää yksikön 
lääkehoitosuunnitelmaan tutustuminen, lääkehoidon osaamisen varmistaminen, opastus ja toimin-
tatavat, lääkehoidon toteuttaminen turvallisesti, toteutetun lääkehoidon kirjaaminen sekä lääkehoi-
dossa tapahtuneista virheistä raportointi. PHHYKY on laatinut lääkehoidon toteuttamisen perehdy-
tyksen pohjan esimiehen tai lääkeyhteyshenkilön tueksi. Työntekijän perehdytys lääkehoidon to-
teutukseen tulee dokumentoida PHHYKY:n ohjeiden mukaisesti. 

4.2. Opintopolut, tentit ja näytöt 

Lääkehoitolupaan tarvittavat verkko-opinnot opiskellaan PHHYKY:n Moodle-oppimisympäristössä, 
jossa lääkehoidon osaamisen kokonaisuus on nimeltään LOVe (lääkehoidon osaaminen ver-
kossa). Verkko-opinnot koostuvat MiniLOP-kurssin opintopoluista, teoriaopinnoista sekä teoria- ja 
laskutentistä. Teoriaopiskelun jälkeen tentit (taulukko 1.) suoritetaan valvotusti PHHYKY:n yleisissä 
LOVe-tenttitilaisuuksissa. Ilmoittautuminen tentteihin tapahtuu PHHYKY:n koulutuskalenterin 
kautta. Varhaiskasvatus määrittelee työajan käytöstä LOVe-teorian lukemiseen sekä opintopolku-
jen, tenttien ja näyttöjen suorittamiseksi. 
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Työntekijä suorittaa opintopolut itsenäisesti ja tentit valvotusti sekä antaa näytöt lääkehoidon osaa-
misen varmistaminen -taulukon (taulukko 1) mukaisesti. Hyväksyttyjen opintopolkujen ja tenttien 
jälkeen työntekijä antaa hyväksytysti näytöt lääkehoitosuunnitelman mukaisesti yhden kerran. Näy-
töt annetaan näyttökriteereiden mukaisesti (liite 4). Näytön vastaanottaja vastaa lääkehoidon osaa-
misen varmistamisesta ja dokumentoi suoritetut näytöt (hylätty/hyväksytty). 

 
Rastilla on merkitty oheiseen taulukkoon kunkin ammattiryhmän lääkehoidon osaamisen varmistamisen 
suoritusvaatimukset.  
 
 
 
                                                          Ammatti → 
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Lääkehoidon teoria 

MiniLOP (teoria ja laskut) ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
MiniLOP opintopolut 
– kipupotilaan lääkehoito ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
– PKV-lääkehoito ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
– diabeetikon lääkehoito ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
– hengityselinsairaan lääkehoito ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
– sydän- ja verisuonipotilaan lääkehoito ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
– neurologisen potilaan lääkehoito ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
      
Lääkehoidon näytöt 
Lääkkeen antaminen suun kautta, p.o. ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen silmään ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen keuhkoihin ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen nenään ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen korvaan ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen iholle ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen peräsuoleen ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen PEG-letkun kautta ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
Lääkkeen antaminen injektiona ihon alle, s.c. ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
PKV-lääkkeen antaminen luonnollista tietä ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
N-lääkkeen antaminen luonnollista tietä ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Taulukko 1. Lääkehoidon osaamisen varmistaminen varhaiskasvatuksessa 
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4.3. Keskustelu 

Hyväksyttyjen tenttien ja näyttöjen jälkeen työntekijä käy keskustelun esimiehensä kanssa. Kes-
kustelun tarkoituksena on varmistua lääkehoidon turvallisesta toteutuksesta. Keskustelussa on 
hyvä kerrata yksikön turvallinen lääkehoitoprosessi (mm. yksikön lääkehoitosuunnitelman säilyttä-
minen, lapsen lääkehoidon dokumentointi, käsihygienia lääkehoidon toteutuksessa sekä lääkehoi-
toon liittyen vaaratapahtuminen ilmoittaminen). Käyty keskustelu tulee dokumentoida PHHYKY:n 
ohjeiden mukaisesti. 

 

4.4. Lääkehoitolupa 

Lääkäri myöntää lääkehoitoluvan työntekijän ammattinimekkeen mukaisesti. Nimikesuojattu sekä 
lääkehoitoon kouluttamaton tarvitsevat lääkehoitoluvan luonnollista tietä annettavasta lääkehoi-
dosta. Lisäksi enteraalisen ravitsemusletkun kautta sekä injektiona ihon alle (s.c.) annettavan lää-
kehoidon osalta, jos yksikössä ko. vaativampaa lääkehoitoa toteutetaan. Nimikesuojattu työntekijä 
tarvitsee lääkehoitoluvan PKV- ja N-lääkehoidon osalta, jos yksikössä ko. vaativampaa lääkehoitoa 
toteutetaan. 

Työntekijän lääkehoitoon perehtyminen, tenttien ja opintopolkujen suorittaminen sekä näytöt ja 
keskustelu dokumentoidaan yhtymän sähköiseen eLOKI -järjestelmään. PHHYKY:n lääkehoidon 
yhteyshenkilö toimittaa työntekijän lääkehoitoluvan sähköisesti lääkärille allekirjoitettavaksi. Lääke-
hoidon yhteyshenkilö toimittaa allekirjoitetun lääkehoitoluvan yksikön esimiehelle sähköpostilla. 

Lupa on voimassa 5 vuotta hyväksytystä MiniLOP teoriatenttipäivästä. Lääkehoitolupaan oikeut-
tava osaaminen varmistetaan viiden vuoden välein hyväksytysti suoritetun teoriatentin päivämää-
rästä. Poikkeuksena lääkehoidon määräaikainen erityislupa (liite 5), joka on voimassa 3 vuotta. 
Lääkehoitoluvan uusimisprosessin työntekijä aloittaa puoli vuotta ennen lääkehoitoluvan voimassa-
olon päättymistä. Lääkehoitoluvan uusimiseen vaaditaan vähintään hyväksytyt tenttisuoritukset 
(MiniLOP teoria- ja laskut). Tämän jälkeen haetaan uutta lääkehoitolupaa. Opintopolkuja ei tarvitse 
suorittaa tai näyttöjä antaa uudestaan, ellei erityinen tarve sitä vaadi (esim. kahden vuoden työstä 
poissaolo, osaamisvaje, harvoin tehtävä työtehtävä, lääkehoidon virheet jne). 

Jokainen organisaatio huolehtii itse lääkehoitolupien säilytyksestä. Allekirjoitetut lääkehoitoluvat 
säilytetään yksikössä helposti henkilöstön nähtävillä esim. henkilöstön kahvihuone/esimiehen huo-
neessa. 

Yksikön toteutus: 
Lääkehoitoluvat säilytetään varhaiskasvatuksen johtajan huoneessa kansiossa. 
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5 Lääkehoidon prosessi 
Huoltajat tuovat kirjallisen ohjeen (lääkärin/apteekin ohje/lääkepakkauksessa oleva ohje) lapsen 
käyttämistä lääkkeistä sekä lääkkeet alkuperäispakkauksessa. Lisäksi tulee olla kirjallisesti tie-
dossa seuraavat tiedot: 

 lapsen nimi 

 lääkkeen nimi 

 lääkkeen vahvuus 

 mihin aikaan lääke on annettava 

 missä lääke tulee säilyttää (esim. jääkaappi) 

 miten lääke annetaan (tarvittaessa erityishuomiot esim. liettäminen / puolittaminen tms. 
lääkkeen antoon liittyvät huomioitavat lapsikohtaiset asiat) 

 avaamispäivämäärä niihin lääkepakkauksiin, joilla on avattuna rajattu säilyvyys (esim. voi-
teet, oraaliliuokset, insuliinit, silmätipat, korvatipat) 

 

5.1. Lääkkeiden säilyttäminen ja hävittäminen 

Lääkkeet säilytetään lukitussa lääkekaapissa selkeästi lapsen nimellä varustettuna. Lääkekaapin 
avain tulee olla vain niillä henkilöillä, jotka sitä tarvitsevat lääkehoidon toteuttamista varten. Lääk-
keet säilytetään erillään muista tuotteista ja välineistä. 

Työyksiköissä kiinnitetään erityistä huomiota lääkkeiden oikeisiin säilytysolosuhteisiin (mm. lämpö-
tila ja kosteus). Lääkevalmisteiden säilytysohjeet löytyvät lääkepakkauksista ja lääkkeitä tulee säi-
lyttää niiden oikeissa lämpötiloissa. Lääkkeiden säilytyslämpötilat (jääkaappi ja huoneenlämpö) tu-
lee dokumentoida kirjallisesti lämpötilan seurantataulukkoon (liite 6 ja liite 7) yksikön aukiolopäi-
vinä, kun lapsen lääkettä säilytetään säännöllisesti yksikön tiloissa. Seurantalomake säilytetään 
yhden kuukauden ajan valmisteen / pakkauksen säilytyksen päätyttyä, jonka jälkeen lomakkeen 
voi hävittää. Lämpötilan mittaamisessa käytetään min-max mittareita. Lämpötilapoikkeustilanteissa 
havainnon tehneen työntekijän tulee olla yhteydessä avoapteekkiin (tai saada huoltajan kautta avo-
apteekin farmaseutin ohjeistus) lääkkeen säilyvyyteen liittyvässä tilanteessa. Jääkaapissa säilytet-
täviä valmisteita ei tule sijoittaa jääkaapin oveen lämpenemisriskin takia eikä lähelle takaseinää 
jäätymisriskin vuoksi. Myös jääkaapissa säilytettäviin lääkkeisiin merkitään selkeästi lapsen nimi.  

Säilytyslämpötilat ovat: 

 huoneenlämpö +15 - +25 astetta 

 viileä +8 - +15 astetta 

 kylmä +2 - +8 astetta 

 pakastin < -15 astetta 

Lääkkeitä käsiteltäessä noudatetaan aseptista työtapaa: huolehditaan käsihygieniasta sekä käytet-
tävien välineiden ja työtasojen puhtaudesta. 

Tarpeettomat lasten lääkkeet toimitetaan huoltajille, jotka toimittavat ne avoapteekkiin hävitettä-
väksi. Varhaiskasvatuksen työyksikön johtaja on vastuussa asianmukaisesta lääkkeiden 
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säilytyksen järjestämisestä. Lääkkeiden säilytys toteutetaan siten, että asiattomat eivät pääse kä-
sittelemään lääkkeitä. 

Säteilyonnettomuuden sattuessa toimitaan kunnan valmiussuunnitelman mukaisesti (mm. Jodi-tab-
lettien tilaus ja säilytys). 

Yksikön toteutus: 
Huoneenlämmössä säilytettävät lääkkeet säilytetään lukittavassa kaapissa henkilökunnan puku-
huoneessa. Kylmässä / viileässä säilytettävät lääkkeet säilytetään lukitussa keittiössä kylmiön ylä-
hyllyllä lääkkeille varatussa laatikossa. Jos Vantussa on samanaikaisesti useampi lääkehoitoa 
tarvitseva lapsi, kunkin lapsen lääkkeet ovat lääkelaatikossa kunkin lapsen nimellä varustetussa 
rasiassa. Lääkkeiden lämpötilojen seuranta > kirjataan seurantalomakkeeseen. Mahdolliset ylijää-
mälääkkeet toimitetaan huoltajalle, joka toimittaa ne apeteekkiin hävitettäväksi. 
 
 
 
 

 
5.2 Lääkehoidon toteutus 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta annostelee ja antaa lapselle lääkkeen voimassa olevien lääke-
hoitolupiensa sallimissa rajoissa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Kuuri-luon-
teisten lääkehoitojen (esim. antibioottikuuri) antaminen voidaan toteuttaa lapsen yksilöllisen lääke-
hoitosuunnitelman mukaisesti määräaikaisesti lapsen hoidon niin edellyttäessä. Lapsen huoltajat 
opastavat varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lääkehoidon toteuttamisessa. 

Aina ennen lääkkeen antamista tulee tarkistaa 

 lapsen henkilöllisyys 

 oikea lääke 

 oikea annos 

 oikea lääkemuoto esim. nestemäinen tai tabletti (lyhytvaikutteinen / pitkävaikutteinen depot) 

 oikea annosteluajankohta 

 oikea antoreitti 

 lääkkeen käyttökelpoisuus (kestoaika ja säilytys) 

Tärkeä osa turvallista lääkehoitoa on lääkehoidon vaikutusten seuranta. Se on kaikkien lasten hoi-
toon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Vaikuttavuuden arviointi kattaa lääke-
hoidon oletettujen positiivisten vaikutusten, mahdollisten haittavaikutusten sekä lääkkeiden mah-
dollisten yhteisvaikutusten arvioinnin, seurannan ja havaintojen kirjaamisen. 

 

5.3 Lääkehoidon dokumentointi 

Lapsen yksilölliseen lääkehoitosuunnitelmaan (liite 2) kirjataan sovittu dokumentointitapa lääkehoi-
don toteutuksesta. Kaikki lapselle annettu lääkärin määräämä (myös lääkärin määräämä sairau-
denhoitoon tarkoitettu perusvoide) lääkehoidon toteutus dokumentoidaan lapsen lääkkeenannon 
seurantalomakkeelle (liite 2). Diabeetikkolapselle annetut insuliinit kirjataan huoltajien kanssa 
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yhteisesti sovitulla tavalla esim. laitteeseen tai sovellukseen, joka kulkee lapsen mukana kodin ja 
varhaiskasvatusyksikön välillä. Erillistä kirjausta lapsen yksilölliseen lääkehoitosuunnitelmaan ei 
tällöin tarvitse tehdä. 

Lääkehävikki dokumentoidaan lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman lääkkeenannon seuran-
talomakkeelle huomioitavaa-kohtaan. Lääkehävikin dokumentoinnissa tulee olla kahden työnteki-
jän kuittaus.  

Lääkkeistä mahdollisesti aiheutuneet poikkeavat vaikutukset tai havaitut haitat kirjataan myös lap-
sen lääkkeenannon seurantalomakkeelle ja ilmoitetaan huoltajalle. Dokumentoinnin taustalla on 
lääkehoidon vaikuttavuuden seuranta. Muita kun lääkärin määräämiä perusvoiteita ei tarvitse doku-
mentoida vaan suullinen tieto toteutuksesta huoltajille riittää. 

Yksikön toteutus: 
 
Lääkkeenannon seurantalomakkeet säilytetään ryhmätilassa lukollisessa kaapissa niille vara-
tussa kansiossa muovitaskussa. Lääkehävikki dokumentoidaan yksilöllisen lääkehoitosuunnitel-
man  lääkkeenhoidon seurantalomakkeen huomioitavaa kohtaan. Mahdolliset poikkeamat tulee 
ilmoittaa huoltajille. Diabeetikkolapsen annetut insuliinit kirjataan myös lapsen omaan seuranta-
korttiin. 
 
 
 
 

 

6 Lääkehoidon riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen 
Jokaisen yksikön on syytä tunnistaa siellä käytössä olevat riskilääkkeet sekä laatia listaus niistä 
yksikön lääkehoitoprosessia vastaavasti. Tärkeää on tiedostaa myös se, että kaikkiin lääkkeisiin 
liittyy riskejä ja kaikkeen lääkehoitoon on suhtauduttava vakavasti. Yksikön lääkehoitosuunnitel-
maan kirjataan yksikön riskilääkkeiden lisäksi myös ne toimintatavat, joilla kyseisten lääkkeiden 
tai lääkehoitojen riskejä pyritään ehkäisemään. Lisäksi lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan, miten 
toimitaan, mikäli riski toteutuu. Riskilääkkeiden listaus on syytä tarkistaa sekä määritellä uudelleen 
ennalta sovituin väliajoin, esim. vuosittain. (STM 2021, 20.) 

Toiminta- ja työyksikössä lääkitysturvallisuuden kannalta riskialttiita lääkkeitä ovat sellaiset lääk-
keet, joiden annosteluun, käsittelyyn ja säilytykseen liittyy turvallisuuden kannalta erityisiä virheelli-
sen käytön riskejä, ja jotka siksi edellyttävät yksikössä erityistä tarkkaivaisuutta. Riskialttiita lääk-
keitä ovat myös niin sanotut LASA-lääkkeet (Look-Alike Sound-Alike drugs), joiden nimet ja pak-
kaukset muistuttavat toisiaan. Näihin valmisteisiin liittyy suurentunut riski lääkityspoikkeamasta. 
(STM 2021, 19–20.) Esimerkiksi silmätipat- ja voiteet, insuliinikynät sekä erilaiset lääkemuodot (ly-
hyt / pitkävaikutteinen). 

Suuren riskin lääkkeet ovat lääkeaineita, joilla on muita lääkeaineita suurempi mahdollisuus aiheut-
taa väärällä tavalla käytettynä vakavaa haittaa. Nämä lääkeaineet eivät välttämättä aiheuta mää-
rällisesti eniten lääkityspoikkeamia, mutta niiden aiheuttama haitta lääkkeen saajalle poikkeamata-
pauksessa on yleensä vakava. Huumausaineet ja PKV–lääkkeet katsotaan suuren riskin lää-
keaineiksi. 
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Riski tai lääkkeen turvallisessa käytössä 
huomioitava muu tekijä 

Lääkekohtaisia esimerkkejä 

Yliannostus tai annostelu väärälle henkilölle voi johtaa 
kuolemaan 

Insuliinit 

Vakavia haittoja voi ilmaantua hyvin nopeasti hoitoan-
noksen ylitettyä 

Parasetamoli 

Erikoinen antotapa altistaa lääkityspoikkeamille Kaikki harvoin annettavat injektiot ja niiden antovälineet 

Lääkkeen anto edellyttää aseptisia olosuhteita Kaikki injektiona annettavat lääkkeet 

Lääkkeen unohdus voi johtaa vakavaan haittaan Insuliinit, elinsiirron jälkeisen hyljinnänestolääkkeet 

Lääke aiheuttaa usein vakavia allergisia reaktioita Penisilliinit 

Taulukko 3. Esimerkkejä mahdollisista varhaiskasvatuksen riskialttiista lääkkeistä - joko lääkkeen 

farmakologisista tai lääkehoidon prosessiin liittyvistä syistä johtuen (mukaillen STM 2021, 21). 

6.1 Yksikön riskilääkkeet 
 
Kuvaa alla olevaan taulukkoon yksikössä käytettävät riskilääkkeet ja mitä riskejä niihin liittyy sekä 
miten riskeihin on varauduttu ja miten niitä pyritään välttämään. Kuvaa myös eri lääkemuotoihin sekä 
riskialttiisiin annostelutapoihin liittyvät riskit. Kuvaa taulukkoon myös toiminta, jos riski toteutuu.  
 
 

Riskilääke Riski Keinot riskien vähentämiseksi Toiminta, jos riskin toteutuu 

Esim. Insuliini Esim. väärä an-

nostus 

Esim. insuliiniannostuksen oikeelli-

suuden ja annoksen varmistaminen 

ennen antamista, mahdollinen kak-

soistarkastuksen tekeminen 

Esim. yhteys huoltajiin, lapsen voin-

nin tiivis seuranta, verensokerin mit-

taus, tarvittaessa lääkäriin toimitta-

minen 

Antibiootit 

 

Yliannostus tai yli-
herkkyys 

 

Varmistetaan, ettei lapsi ole 
saanut jo lääkettä. 

 

Yhteys huoltajiin, lapsen tilan seu-
ranta, tarvittaessa yhteys 112, kirja-
taan lääkepoikkeaman raporttilo-
makkeeseen. 
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Insuliini 

 

Väärä annos-
tus, lääke 
unohtuu, vää-
rään paikkaan 
pistäminen 

 

Oikean annostuksen ja anto-
tavan varmistaminen ennen 
lääkkeen antamista. Puheli-
meen muistutus lääkkeen an-
tamisesta.   
 

 

Yhteys huoltajiin, lapsen tiivis seu-
ranta, verensokerin mittaus, tarvitta-
essa 112 

 

Allergialääke 

 

Unohdetaan 
antaa lääke 

 

Annetaan heti kun unohdus 
huomataan, lapsen seuranta. 
Puhelimeen muistutus lääk-
keestä. 
 

 

Ilmoitus huoltajille, lapsen 
seuranta. Jos lapsella käy-
tössä Epipen-kynä annetaan 
tarvittaessa, tarvittaessa 112. 

 

Astmalääke 

 

Unohdetaan 
antaa, anne-
taan liikaa 

 

Tarkastetaan antoaika ja an-
nostus. Puhelinmuistutus. 

 

Annetaan lääke välittömästi. Ilmoi-
tus huoltajille, lapsen seuranta, tar-
vittaessa 112. 
 

 

 
Taulukko 4. Yksikön riskilääkkeet, riski ja riskiin varautuminen 
 
 

6.2 Vaativa lääkehoito varhaiskasvatuksessa 
 
Varhaiskasvatuksessa vaativaksi lääkehoidoksi katsotaan insuliinihoito, enteraalisen ravitsemuslet-
kun kautta annettava lääkehoito sekä PKV- ja N-lääkehoito. 
 

6.2.1 Insuliinihoito 

Insuliinia (injektiona ihon alle ja insuliinipumpun kautta) saa antaa vain siihen lääkehoitoluvan saa-
nut varhaiskasvatuksen työntekijä, joka on saanut asiantuntijasairaanhoitajan perehdytyksen insu-
liinin annosteluun sekä suorittanut hyväksytysti lääkkeen antaminen injektiona ihon alle näytön. 

Oman osaamisen ylläpitämiseksi jokaisen lääkehoitoa toteuttavan työntekijän tulee osallistua var-
haiskasvatusyksikköön tulevan diabetesta sairastavan lapsen lapsikohtaiseen perehdytykseen. Pe-
rehdytyksen antaa erikoissairaanhoidon yksikössä työskentelevä laillistettu terveydenhuollon am-
mattihenkilö (lasten diabeteshoitaja), joka voi myös ottaa vastaan ihon alle pistettävän lääkehoidon 
näytön. Työntekijä, jolla on voimassa oleva lääkehoitolupa ihon alle pistämiseen, ei tarvitse antaa 
uudestaan näyttöä. 

Yksikön toteutus: 
Varmistetaan osaaminen ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Osallistutaan lapsikoh-
taiseen perehdyttämiseen.  
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6.2.2 Enteraalisen ravitsemusletkun kautta annettava lääkehoito 

Enteraalisen ravitsemusletkun kautta lääkkeitä saa annostella vain siihen lääkehoitoluvan saanut 
työntekijä, joka on saanut asiantuntijasairaanhoitajan perehdytyksen lääkkeiden annosteluun ente-
raalisen ravitsemusletkun kautta ja suorittanut hyväksytysti näytön PEG-letkuun annosteltavasta 
lääkehoidosta. Enteraalisen ravitsemusletkun kautta lääkkeet annostellaan nestemäisinä tai nes-
teeseen liukenevassa muodossa. 

Lapsikohtaisesta lääkehoitosuunnitelmasta tulee ilmetä tarkkaan lääkkeiden antoaika, esivalmiste-
lut ja antotapa, mahdollisesti myös esim. huuhdeveden määrä ja sitä tulee tarkkaan noudattaa. 
Varhaiskasvatuksessa ei tehdä näihin minkäänlaisia muutoksia ilman huoltajien tai hoitavan tahon 
konsultointia. 

Yksikön toteutus: 
Lapsen lääkehoitosuunnitelma tehdään ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Lääke-
hoitoa antavat työntekijät perehdytetään ja täsmäkoulutetaan juuri tämän lapsen hoitoon. 
 
 
 

 
 

6.2.3 Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet (PKV-lääke) 

PKV-lääkehoitoa ei pääsääntöisesti toteuteta varhaiskasvatuksessa. PKV-lääkehoitoa toteuttavat 
vain nimikesuojatut työntekijät ja varhaiskasvatuksessa voi toteuttaa vain luonnollista tietä annetta-
vaa PKV-lääkehoitoa. Osaaminen varmistetaan perehdytyksellä, PKV-opintopolulla ja käytännön 
näytöllä. PKV-lääkkeisiin liittyy vakavien haittavaikutuksien ja tahallisen väärinkäytön korostunut 
riski. Väärinkäyttöriskin vuoksi PKV-lääkkeiden säilytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
(STM 2021, 22.) 

PKV-luvan suorittaja ei saa automaattisesti valtuuksia antaa N-lääkkeitä. Nimikesuojatut työntekijät 
tarvitsevat osaamisen varmistamisen jälkeen myönnettävän kirjallisen luvan pääasiassa keskus-
hermostoon vaikuttavan lääkehoidon (PKV) toteuttamiseen. 

Yksikön toteutus: 
Lapsen lääkehoitosuunnitelma tehdään ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Lääke-
hoitoa antavat työntekijät perehdytetään ja täsmäkoulutetaan juuri tämän lapsen hoitoon. 
 
 
 
 
 

6.2.4 Huumausaineeksi luokiteltavat lääkkeet (N-lääke) 
 
Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkehoitoa (N-lääke) ei pääsääntöisesti toteuteta varhaiskasvatuk-
sessa. Varhaiskasvatuksessa huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä ovat ADHD-lääkkeet. Huu-
mausaineiden (N-lääkkeiden) anto kuuluu laillistetulle terveydenhuollon ammattihenkilön tehtä-
vään. Poikkeustapauksissa nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö voi saada yksikkökoh-
taisen N-lääkeluvan. Kyseinen erityislupa (liite 5) koskee vain luonnollista tietä annettavia 
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lääkkeitä. Erityislupa on lääkekohtainen ja lupaan tulee maininta kaikista lupaa koskevista lääkeai-
neista. Poikkeustapauksista päättää avosairaanhoidon lääketieteellisestä toiminnasta vastaava yli-
lääkäri. Poikkeustapaukset tulee aina suunnitella hyvin tarkasti ja kirjata toimintayksikön lääkehoi-
tosuunnitelmaan. Työntekijältä vaaditaan hyväksytty PKV-opintopolku sekä kolme hyväksyttyä 
huumausaineet (N-lääke) näyttöä. 
 
Huumausainelääkkeisiin liittyy vakavien haittavaikutuksien ja tahallisen väärinkäytön korostunut 
riski. Huumausainelääkkeet säilytetään lukitussa tilassa, erillään muista lääkkeistä. (STM 2021, 
22.) Varhaiskasvatusyksiköissä N-lääkkeitä annettaessa lääkkeen antajan lisäksi toinen lääkeluval-
linen työntekijä tarkastaa lääkkeen antamisen oikein (ns. kaksoistarkistus) ja molemmat kuittaavat 
lääkkeen antamisen lapsen lääkkeenannon seurantalomakkeelle. Yksikössä tulee miettiä, kuinka 
lääkkeiden väärinkäyttöä voidaan ehkäistä ja selvittää mahdolliset väärinkäyttöepäilyt sekä miten 
havaittuihin väärinkäyttötapauksiin reagoidaan (STM 2021, 24). 
 
Yksikön toteutus: 
ADHD-lääkkeet; täsmäkoulutus, erikoisluvat hankitaan, jos tarvetta ilmenee. Turvalliset ja asiaan-
kuuluvat toimet ja suunnitelmat tehdään lapsikohtaisesti ennen lääkehoidon aloittamista.  
 
 
 
 
 

 
 

6.3 Ensiapulääkkeet 

Ensiapulääkkeet säilytetään niin, että ne ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla eikä ulkopuolisilla ole 
niihin vapaata pääsyä (Fimea 2012). Jokainen varhaiskasvatusyksikön aikuinen on hätätilanteissa 
vastuussa ensiavun antamisesta lapselle. 

Adrenaliini-injektori (esim. Epipen® ja Jext®) on tarkoitettu maallikkokäyttöön ja on lapsen henkilö-
kohtainen lääke, eikä niitä saa antaa toiselle lapselle. Anafylaksiassa adrenaliini on hengenpelas-
tava hoito, jota ei tule epäröidä antaa. Adrenaliini-injektorin käyttö ei edellytä lääkehoitolupaa ja 
näyttöä. Jokainen yksikön aikuinen on hätätilanteissa vastuussa ensiavun antamisesta lapselle. 
Varhaiskasvatuksen henkilökunta perehtyy injektorin käyttöön. 

Pitkittynyt epilepsiakohtaus voi olla vaarallinen ja epilepsiaa sairastavalle voidaan tätä varten mää-
rätä ensiapulääke. Ensiapulääkkeinä käytetään joko posken limakalvolle esitäytetystä ruiskusta an-
nosteltavaa midatsolaami-liuosta (Buccolam®) tai diatsepaamiperäruisketta (Stesolid®). Lääkkeet 
ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa antaa toiselle. Buccolam liuoksen tai Stesolid peräruiskeliuok-
sen antaminen ensiapulääkkeenä ei edellytä lääkehoitolupaa tai näyttöä. Jokaisen varhaiskasva-
tuksen työntekijän tulee osata toimia ja annostella lääkkeet ensiaputilanteessa. 

Muita ensiapulääkkeitä varhaiskasvatuksessa voi olla Glucagen (s.c/i.m) sekä Baqsimi (nenäsu-
mute) vakavan hypoglykemian ensiavuksi. Lääkkeet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa antaa toi-
selle. Näiden ensiaputilanteessa annettavien lääkkeiden (Glucagen ja Baqsimi) antaminen ei edel-
lytä lääkehoitolupaa tai näyttöä. Jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän tulee osata toimia ja an-
nostella lääkkeet ensiaputilanteessa. 

Tärkeitä numeroita: Hätänumero 112 ja myrkytystietokeskus 0800 147 111. 
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Yksikön toteutus: 
Pidetään EA-taidot ajan tasalla. Huolehditaan, että koko henkilökunta on tietoinen lapsen ensiapu-
lääkkeistä ja ensiaputaitoinen antamaan ensiapulääkkeen lapselle ja tietää missä ensiapulääkkeet 
säilytetään. Lapsen ensiapulääkkeet mukaan retkille ja aina kun poistutaan varhaiskasvastuyksi-
köstä.  
 
 
 
 
 

 
 

7 Lääkehoidon poikkeamasta ja virhetilanteesta ilmoittaminen 
Toimintayksikössä on oltava menetelmä lääkityspoikkeamien raportoinnista ja käsittelyä varten 
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010, 25§). Lääkepoik-
keama kirjataan aina, kun lapsen lääkkeen toteutuksessa tapahtuu läheltä piti-tilanne tai annossa 
tapahtuu virhe. Näitä tilanteita on esim. lapsi on saanut lääkettä liian vähän / liian paljon, lääkkeen 
antaminen on unohtunut tai lapsi on saanut väärän lääkkeen, lääkkeen säilytys on virheellistä tai 
lääkehoidon kirjaamisessa on puutteita. Poikkeama- ja virhetilanteissa ilmoitetaan tapahtuneesta 
lapsen huoltajille ja kirjataan tapahtuma lääkevirhe / -poikkeama ilmoitukseen (liite 8). Lomake toi-
mitetaan omalle esimiehelle ja tiedoksi PHHYKY:n osaamisen kehittämisen yksikköön sähköpos-
titse phhykylove@phhyky.fi. Jokainen lääkehoidon virhetilanne käydään yksikössä läpi esimiehen 
ja henkilöstön kanssa avoimesti keskustellen. Lääkehoidon virhetilanne tulee käydä läpi yhdessä 
tilanteesta oppien ja kehittää toimintaa niin, että jatkossa lääkepoikkeamilta ja virhetilanteilta välty-
tään. 

 
Yksikön toteutus: 
Lääkityspoikkeamien raportointilomake on jokaisen lapsen lääkkeenannon seurantalomakkeen 
kanssa samassa muovitaskussa kansiossa ja lukollisessa kaapissa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

22 
 

Nimi: Vanttu 
Versio: 1 
Yksilöllinen tunniste: DOC-9001-18078-fi 
Laatija: Rajala, Maaret 
Hyväksyjä: Kimmo Kuosmanen, 1.7.2022 07:46 
Voimassaoloaika: 1.7.2023 

8 Lähteet 
 

Fimea 2012. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusken määräys 6/2021: sairaala-apteekin ja 
lääkekeskuksen toiminta. Saatavilla: https://www.fimea.fi/docu-
ments/160140/764653/22690_Maarays_6_2012.pdf 

 

Kuntainfo 2012. Sosiaali- ja terveysministeriö. Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen 
toteuttaminen lasten päivähoidossa.  https://stm.fi/-/trygg-lakemedelsbehandling-av-langtidssjuka-
barn-inom-barndagvarden 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä 1088/2010. Finlex. Saata-
villa: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101088  

 

STM 2015. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja tervey-
denhuollossa. Saatavilla: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-
952-302-577-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

STM 2021. Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Saatavilla: Turvalli-
nen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen (valtioneuvosto.fi) 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. Finlex. Saatavilla: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 

 

Työsuojelu 2021. Ensiapuvalmius. Saatavilla: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapatur-
mat/onnettomuuksien-ehkaisy/ensiapuvalmius 

 

Valvira 2021. Lääkehoidon toteuttaminen. Saatavilla: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-
ammatinharjoittaminen/laakehoidon-toteuttaminen 

 



 
 
 

23 
 

Nimi: Vanttu 
Versio: 1 
Yksilöllinen tunniste: DOC-9001-18078-fi 
Laatija: Rajala, Maaret 
Hyväksyjä: Kimmo Kuosmanen, 1.7.2022 07:46 
Voimassaoloaika: 1.7.2023 

Liitteet 
 
Liite 1. Varhaiskasvatuksen lääkehoitolupa- prosessikuvaus 
Liite 2. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma 
Liite 3. Toimintaohje huoltajille 
Liite 4. Näyttökriteerit 
Liite 5. Erityislupa 
Liite 6. Lämpötilan seurantataulukko (jääkaappi) 
Liite 7. Lämpötilan seurantataulukko (huoneenlämpö)  
Liite 8. Lääkevirhe / -poikkeama ilmoitus 



 
 
 

24 
 

Nimi: Vanttu 
Versio: 1 
Yksilöllinen tunniste: DOC-9001-18078-fi 
Laatija: Rajala, Maaret 
Hyväksyjä: Kimmo Kuosmanen, 1.7.2022 07:46 
Voimassaoloaika: 1.7.2023 

Liite 1. Varhaiskasvatuksen lääkehoitolupa- prosessikuvaus 
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Liite 2. Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma 
 
LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 

Huoltaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto 
on varhaiskasvatusyksikön käytettävissä. Huoltajan vastuulla on lapsen yksilöllisen lääkkeen toi-
mittaminen. Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. 
Suunnitelma päivitetään riittävän usein, vähintään toimintakausittain, ja aina kun lääkehoidossa ta-
pahtuu muutoksia.  

Varhaiskasvatuksessa annetaan vain lääkärin lapselle määrittämiä reseptilääkkeitä. Lääkkeen on 
aina oltava alkuperäispakkauksessa ja siitä on käytävä ilmi annostus. 

Lapsen nimi: Syntymäaika: 

Huoltajien nimet: Puhelinnumerot mistä tavoittaa toiminta-aikana: 

Lapsen ryhmä: 

 Lapsella on: 

 Siitepölyallergia 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Ruoka-aineallergia 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Eläinallergia 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Astma, pakkasraja 

o Ulkoilua tulisi välttää alle ____°C lämpötiloissa 

 Hyönteisen piston aiheuttama yliherkkyys 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Allerginen ihottuma 

 Muu allergia (Esim. kumi, nikkeli, lääkeyliherkkyys) 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Atooppinen iho 

 Ensiapulääkitys (esim. EpiPen) 

o Mikä?                   _____________________________________________ 

 Pölypunkkiallergia 

 Muu sairaus 

o Mikä?                   _____________________________________________ 
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LAPSEN LÄÄKE JA LÄÄKEHOIDON TOTEUTUS (jokainen lääke omalle sivulle) 

Lääkkeen nimi Lääkkeen vahvuus 

Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään Sairauden toteamisvuosi ja hoidosta vastaava 
taho 

Lääkkeen annostelu ja antoajankohta Lääkkeen säilytyspaikka 

Miten sairaus näkyy lapsen arjessa? Kotona käytettävä peruslääkitys 

Kuinka usein lapsi keskimäärin oireilee? Kuinka lääke annetaan? 

Lapsen tarvitsemat ensiapulääkkeet / ennakoivat lääkkeet: 

Mitä muita toimenpiteitä lapsi tarvitsee hätätilanteessa? 

Lääke tuotu varhaiskasvatuksen yksikköön Lääke tai käytetty väline toimitettu huoltajille 

 

Milloin lääkehoitoa tarvitaan? Perehdytetty 

Miten lääke annetaan? / muuta lääkkeen antamiseen liittyvää 
  

Mitä muita toimenpiteitä tarvitaan? (esim. verensokerin seuranta) 
  

Mitä oireita seurataan? 
  

 

Lääkehoidon dokumentoinnin toteutus, mihin annettu lääke kirjataan? (Lapsen yksilöllisen lääkehoito-
suunnitelman lääkkeenannon seurantalomake / huoltajien kanssa yhteisesti sovittu tapa esim. diabeetikkolapsen mu-
kana kulkeva laite tai sovellus) 
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Huoltajat antavat lääkkeen ryhmän henkilökunnalle henkilökohtaisesti, alkuperäispakkauksessa, 
annosteluohjeineen lapsen nimellä varustettuna. 

Lääke säilytetään varhaiskasvatuksen yksikössä lukittavassa kaapissa, lääkkeen säilytysohjeen 
mukaisesti, poissa lasten ulottuvilta. 

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhdessä huoltajien ja lasta hoitavan henkilö-
kunnan kanssa. Varhaiskasvatusyksikössä on määritelty henkilöt, jotka saavat toteuttaa lapsen 
lääkehoitoa. Henkilöiden osaaminen on varmistettu ja heillä on voimassa olevat lääkeluvat lääke-
hoidon toteutukseen. 

 

 

 

 

Paikka ja aika 

___________________________________________________________ 

Huoltajan/-jien allekirjoitukset 

___________________________________________________________ 

Varhaiskasvatusyksikön edustajan allekirjoitus 

___________________________________________________________ 
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Lapsen lääkkeenannon seurantalomake 

Lääkkeen nimi Lääkeannos Pvm Klo Lääkkeen antaja 
Huomioitavaa (lääkkeen 
antamiseen tai vaikutukseen 
liittyvää, hävikki) 
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Liite 3. Toimintaohje huoltajille 

Toimintaohje huoltajille:  

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lääkehoito varhaiskasvatuksen aikana 

Lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti lapsen kotona. Jos lapsen lääkehoitoa joudutaan 
toteuttamaan myös varhaiskasvatuksen aikana, niin lääkkeiden alkuperäispakkauksissa tulee olla 
aina lapsen nimi, lääkkeen nimi ja mukana annosteluohje päivämäärineen. 

Huoltajien on keskusteltava varhaiskasvatuksen hoitajan kanssa lapsen lääkityksestä. 

 Heti lapsen tullessa varhaiskasvatuksen asiakkaaksi (jatkuva- sekä kohtausluontoinen lää-
kitys) 

 Aamulla varhaiskasvatuksen yksikköön tullessa (kuuriluonteiset lääkkeet) 

Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa lääkärin määräämät lääkkeet, jotka on määrätty jatkuvaan 
käyttöön / tilapäiseen käyttöön 

 Jos varhaiskasvatuspäivän aikana joudutaan antamaan lapselle lääkkeitä, lääkkeet toimite-
taan varhaiskasvatuksen yksikköön annosteluohjeineen alkuperäispakkauksessa. Varhais-
kasvatuksen yksikön henkilökunta annostelee lääkkeen. 

 Mm. silmä- ja korvatippapullot joudutaan kuljettamaan edestakaisin kodin ja varhaiskasva-
tuksen välillä. Allergia-silmätipat ovat suositeltavaa ottaa kerta-annos pipetteinä. 

 
Varhaiskasvatuksessa annettava lääkitys: 

Varhaiskasvatuksen yksikössä annostellaan ja annetaan lapselle lääkärin määräämiä kroonisten 
sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä sekä ns. kohtausluontoisia lääkkeitä, esim. 

 Astmaan liittyvä hengenahdistuslääke 

 Diabetes (pistoshoito, insuliinipumppuhoito) 

 Epilepsia 

Varhaiskasvatuksen yksikössä lääkkeet säilytetään erillisessä lääkekaapissa, joka on lukossa. 

Varhaiskasvatuksen yksiköissä on määritelty henkilöt, jotka saavat toteuttaa lapsen lääkehoitoa. 
Henkilöiden osaaminen on varmistettu ja heillä on voimassa olevat lääkehoitoluvat lääkehoidon to-
teutukseen. 
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Liite 4 Näyttökriteerit 
 
NÄYTTÖJEN YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET 
ARVIOIDAAN SOVELTUVIN OSIN KAIKISSA NÄYTÖISSÄ 
 
Aseptisen toiminnan periaatteiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen 

 Näytön antajalla on oltava lakattomat, rakennekynnettömät ja koruttomat kädet (kello, rannekorut ja sormukset 
pois) 

 Käsihygieniasta huolehtiminen ennen ja jälkeen lääkkeiden käsittelyn. 
o Käsienpesu saippualla: kädet pestään saippualla silloin kun kädet ovat likaiset ja aina WC-käynnin 

jälkeen 
o Käsien desinfiointi, käsihuuhteen oikea käyttö: riittävästi käsihuuhdetta, oikea levittäminen, käsihuuh-

teen kuivuminen, käsien desinfiointi ennen lapseen koskemista, ennen aseptista työtehtävää, lapseen 
koskemisen jälkeen, lapsen eritteisiin koskemisen jälkeen, lapsen hoitoympäristöön koskemisen jäl-
keen 

 Suojakäsineiden oikea käyttö ja vaihto 
o Käytä käsineitä lääkkeitä käsitelelläsi, suojaavat sekä tuotetta että itseäsi. 
o Suojakäsineiden oikeanlainen käyttö: suojakäsineillä ei siirretä mikrobeja paikasta toiseen 
o Käsien desinfiointi aina ennen suojakäsineiden laittoa ja poistamisen jälkeen 

 Rauhallinen ja järjestelmällinen työskentely 
 

Työympäristöltä vaadittavien piirteiden ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen 
 Riittävä valaistus 
 Työskentelyalueen puhtauden huomioiminen ennen työskentelyä 
 Lääkkeiden käsittely-ympäristön siistiminen työn jälkeen 

 
Lääkkeiden ja välineistön tunteminen ja niiden oikea käyttö 

 Lääkkeenjakovälineiden puhtaus 
 Lääkemääräyksen tarkistaminen 

o Käytössä oikean lapsen ajantasaiset lääkitystiedot 
o Oikea lääke, lääkemuoto, annos, antoreitti, antotapa ja antoaika 

 Lääkkeiden käyttökunnon varmistaminen (esim. säilytetty oikein, voimassaolo, pakkausten eheys, nesteiden 
väri ja koostumus) 

 Välineistön käyttökunnon varmistaminen ja esille ottaminen 
 Lääkkeiden tunnistaminen 

o Valmisteyhteenvedon löytäminen (esim. Fimean lääkehaku) 
o Käsittely- ja anto-ohjeen tarkistus 
o Käyttöaihe 
o Haitta- ja yhteisvaikutusten huomioon ottaminen 
o Lääkkeen antoajankohdan (vs. ruokailu, muut lääkkeet ja vuorokaudenaika) huomioon ottaminen 

 Jätteiden (välineet ja lääkkeet) asianmukainen hävittäminen ja puhdistaminen 
 Työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 
Lapsen huomioon ottaminen lääkehoidon eri vaiheissa 

 Valmius ei toivotun ja vakavan lääkeainereaktion hoitamiseen (osaa kertoa miten toimitaan) 
 Lapsen tunnistaminen 

o Lääkkeitä käsiteltäessä varmistetaan, että lääke ja lapsi ovat oikeat 
 Lapsen riskitietojen huomioon ottaminen 
 Hyvän hygienian toteutuminen 
 Lääkkeen oton varmistaminen 
 Ohjaus (esim. lapsen ohjaus lääkkeen annon aikana) 
 Tarkkailu ja yksilöllisen lääkkeen vaikutuksen seuranta (riittävä seuranta ja perustelu miksi pitää seurata; osaa 

kertoa seurantaan liittyvät asiat) 
  
Kirjaamisen ja tiedonsiirron merkityksen ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen 

 Lapsen lääkityksen tarkistaminen (asiakirjat, alkuperäispakkauksen ohje) 
 Lapselle annetun lääkityksen kirjaaminen 
 Toiminta ja kirjaaminen lääkkeenannon virhetilanteessa 
 Yksikön lääkehoitosuunnitelman ymmärtäminen ja tietojen soveltaminen 
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LÄÄKKEIDEN ANTAMINEN SUUN KAUTTA (P.O.) - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 

Näyttötapa:  

 Tabletin tai nestemäisen lääkkeen antaminen lapselle 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

 
OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet     

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti (mm. voidaanko puolittaa, murskata tai liettää)     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Antaa eri lääkemuodot oikein 

• Antaa tabletit oikein (tarvittaessa puolittaa, murskaa tai liuottaa lääkkeet oikein) 
• Antaa nestemäiset lääkkeet oikein 

    

Huolehtii siitä, että lääke menee perille 

• Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

    

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     

Osaa seurata lääkkeen vaikutusta   
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN SILMÄÄN - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 

Näyttötapa:  

 Silmätippojen tiputtaminen ja silmävoiteen laittaminen 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä             ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävit-
täminen ja puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

 oikean lääkkeen/lääkkeet 
 annos on oikea 
 antoaika on oikea 
 antotapa on oikea 

    

Antaa eri lääkemuodot oikeassa antojärjestyksessä (tipat ja voiteet) 

 ensin imeytyvät, vetisimmät ja vähiten ärsyttävät 
 ärsyttävät, verisuonia supistavat, kyyneleritystä lisäävät, hidasliukoiset ja 

voiteet viimeiseksi 
 silmätippojen tiputtamisen välillä 15 minuutin tauko 
 voiteiden ja geelien välillä 30 minuutin tauko 

    

Lämmittää silmätipan tai voiteen tarvittaessa käsien välissä   

Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet     

Vetää alaluomea kevyesti alaspäin (lapsen katse ylhäällä)   

Tiputtaa silmätipan tai laittaa voiteen (yleensä noin 1 cm) luomitaskuun   

Painaa kevyesti kyynelkanavaa kiinni puhtaan ja kuivan liinan avulla (30 s)   

Ohjaa lasta sulkemaan silmät (voiteen jälkeen silmät suljettuna useita minuutteja, 3–
5 min) 

  

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN KORVAAN - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 
Näyttötapa 

 Korvatippojen tiputtaminen 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Puhdistaa korvan tarvittaessa   

Ravistelee lääkkeen ja tarvittaessa lämmittää käsien välissä   

Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

• lapsi kyljellään 

  

Huolehtii siitä, että lääke menee perille oikealla tekniikalla  

• alle 3-vuotias korvalehden vetäminen alas 
• yli 3-vuotias korvalehden vetäminen ylös ja taaksepäin 

  

Antaa eri lääkemuodot oikein (tippojen tiputtaminen)     

Huolehtii siitä, että lääke menee perille 

• Liikuttelee korvalehteä varovasti 
• Estää lääkettä valumasta korvasta 

o ohjaa lasta olemaan makuullaan noin 5 min hoidettava korva ylöspäin 
o pumpulin laittaminen korvakäytävään 

    

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN NENÄÄN - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 
Näyttötapa 

 nenäsumutteen ja nenätippojen antaminen 
 niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja puhdista-
minen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet     

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Antaa eri lääkemuodot oikein ja huolehtii, että lääke menee perille     

 nenäsumutteen antaminen: 
o pyytää lasta niistämään / niistää lapsen nenän 
o huomioi lapsen asennon, jos mahdollista lapsi pystyasennossa, pää hieman eteenpäin taivutettuna 
o pitää sumutepulloa oikein (peukalo pullon pohjassa, etu- ja keskisormi pullon kärkiosan kauluksen päällä) 
o lääkkeen käyttökuntoon saattaminen (tarvittaessa pullon ravistelu ja 1–2 koesumutusta, ensimmäisellä käyttökerralla 3–6 

koesumutusta) 
o toisen sieraimen painaminen kevyesti tukkoon 
o sumuttimen kärjen vienti sieraimeen ja annoksen vapauttaminen kaulusta painaen 
o lapsen ohjaus huomioiden lapsikohtaiset ja yksilölliset erityispiirteet 

 hengittää sumutuksen aikana nenän kautta sisään 
 hengittää sumutuksen jälkeen suun kautta ulos 
 olla niistämättä vähään aikaan 

  

 nenätippojen antaminen 
o pyytää lasta niistämään / niistää lapsen nenän 
o huomioi lapsen asennon, pää taivutettuna hieman taakse ja tuettuna esim. pienellä tyynyllä 
o saattaa pipettipullon käyttökuntoon (tavallisen korkin poistaminen ja pipettikorkin asettaminen paikoilleen) 
o täyttää pipetin sopivalla lääkemäärällä 
o vie pipetin sieraimen sisäpuolelle  
o lapsen ohjaus huomioiden lapsikohtaiset ja yksilölliset erityispiirteet 

 pysyä noin 5 minuuttia pää taivutettuna  
 olla niistämättä vähään aikaan 

  

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN KEUHKOIHIN - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 

Näyttötapa:  

 Inhaloitavan lääkkeen (inhalaatiosumute) antaminen 

 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Tuntee käytössä olevat inhaloitavat lääkkeet ja niiden käyttötekniikan     

Kertoo, onko lääke keuhkoputkien tulehdusta hoitava lääke vai keuhkoputkia avaava lääke.     

Valmistelee lääkkeen annettavaksi oikein (mm. annossumutteen ravistelu)     

Käyttää tarvittavia tilanjatkeita   

Ymmärtää oikean inhalaatiotekniikan ja lääkkeen antoon liittyvät huomioitavat asiat  

 ohjaa lasta oikein 

  

Huolehtii siitä, että lääke menee perille     

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin   

Osaa etsiä tietoa inhalaatiolääkkeistä ja niiden käyttötekniikoista   
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN IHOLLE JA IHON KAUTTA - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 

Näyttötapa: 

 Lääke- ja perusvoiteen sekä lääkelaastarin (ei PKV-lääkelaastari) laittaminen iholle 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

 
OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä                ei 

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja puhdista-
minen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

LÄÄKKEEN ANTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet     

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

  

Antaa eri lääkemuodot oikein:   

Lääkelaastari: 

 Varmistaa lääkelaastarin vaihtopäivän 
 Poistaa vanhan lääkelaastarin 
 Hävittää vanhan lääkelaastarin oikein 
 Uuden laastarin paikan valinta (ihon kunto, laastarin paikan vaihtelu, valmistajan ohjeen huomioon ottaminen) 
 Puhdistaa tarvittaessa desinfioimalla ihon ja antaa ihon kuivua 
 Avaa lääkelaastaripakkauksen oikein ja käsittelee laastaria oikein (ei koske lääkelaastarin lääkepintaa) 
 Laittaa lääkelaastarin oikein paikoilleen 

 Tekee lääkelaastariin merkinnän oikein (ei liuottimia sisältävällä tussilla, ei saa rikkoa laastarin pintaa) 

  

Lääkevoide: 

• Huomioi perusvoiteen ja lääkevoiteen käytön järjestyksen 
• Tarkastaa voideltavan alueen ihon kunnon ja sen vaikutuksen hoitoon 
• Ottaa voiteen aseptisesti tuubista ja purkista 

o Levittää voiteen oikein 

 Valmisteen anto-ohjeiden huomioon ottaminen 

 Voiteen levittäminen myötäkarvaan 

    

Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet     
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN PERÄSUOLEEN - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 
Näyttötapa 

 Lääkkeen antaminen peräsuoleen (peräpuikko, peräruiske) 

 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä             ei 

Yleiset arviointiperusteet:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)     

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja puhdis-
taminen) 

    

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)   

Lääkkeen antoon liittyvät tehtävät:   

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet     

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti   

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa  

 oikean lääkkeen/lääkkeet 
 annos on oikea 
 antoaika on oikea 

 antotapa on oikea 

    

Antaa eri lääkemuodot oikein (peräpuikko, peräruiske) ja huolehtii, että lääke menee perille 

 Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

    

Peräpuikon laittaminen: 

 Asettaa lapsen kylkiasentoon (vasemmalle kyljelle) polvet koukistettuina 
 Peräpuikon ottaminen suojakuoresta 

o liukastaminen perusvoiteella tai vaseliinilla 
o jos annos pitää puolittaa, puolitetaan peräpuikko pitkittäin 
o Vetää lapsen pakaroita erilleen ja vie peräpuikon peräsuoleen työntämällä puikkoa 

hieman ylöspäin ja eteenpäin 

  

Peräruiskeen antaminen: 

 Asettaa lapsen kylkiasentoon (vasemmalle kyljelle) polvet koukistettuina 
 Valmistelee peräruiskeen puristamalla pienen määrän nestettä putkilon suulle liukasteeksi ja ilman 

poistamiseksi 
 Vetää lapsen pakaroita erilleen ja vie peräruiskeen suuosan peräsuoleen hieman ylöspäin ja eteen-

päin 
 Lääkkeen puristaminen peräsuoleen  

 Putkilon pitäminen kokoon puristettuna suolesta poisvetämisen ajan 

  

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     

 
 



 
 
 

38 
 

Nimi: Vanttu 
Versio: 1 
Yksilöllinen tunniste: DOC-9001-18078-fi 
Laatija: Rajala, Maaret 
Hyväksyjä: Kimmo Kuosmanen, 1.7.2022 07:46 
Voimassaoloaika: 1.7.2023 

LÄÄKKEEN ANTAMINEN INJEKTIONA IHON ALLE (S.C.) - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 

Näyttötapa: 

 Injektiona ihon alle (s.c.) annettavan lääkkeen valmistelu ja antaminen lapselle (insuliinikynä) 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

LÄÄKKEEN ANTAMISEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet     

Laskee annoksen oikein (huomioi hiilihydraattien määrän ja verensokerin)   

Saattaa lääkkeen käyttökuntoon oikein (insuliinia annettaessa insuliinikynän toiminnan var-
mistaminen ja annoksen valitseminen, lääkkeen oikea lämpötila) 

    

Tunnistaa oikean lapsen ja varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Valitsee oikean pistopaikan 

 pistopaikka ja sen varmistaminen (esim. ei aina samaan kohtaan) 
 tarkistaa pistopaikan ihon kunnon 

    

Osaa oikean pistotekniikan 

 pistokulma ja piston syvyys 

    

Antaa lääkkeen oikealla nopeudella (odotus noin 10 s ja neulan rauhallinen poisvetäminen)     

Painaa pistopaikkaa kuivalla taitoksella / paperilla   

Huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet   

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin     
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LÄÄKKEEN ANTAMINEN PEG-LETKUN KAUTTA - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 
 
Näyttötapa:  

 Lääkkeen anto PEG-letkun kautta 

 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

LÄÄKKEEN ANTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Varaa tarvittavat välineet (käsidesi, lääkkeet, huhmare, lääkelasi, lääkeruisku, lääkelusikka, 
vesikannu ja vesilasi) 

  

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Huomioi, että lapsi on kohoasennossa aina lääkkeitä annosteltaessa     

Käsittelee lääkkeet oikein ja asianmukaisesti 
 liettää tai murskaa murskattavaksi soveltuvat lääkevalmisteet yksi kerrallaan lääkelasissa 

ja sekoittaa veteen juuri ennen lääkkeiden annostelua. Vedeksi käy kylmä vesijohtovesi. 
 nestemäiset lääkevalmisteet 

    

Valitsee oikeankokoisen ruiskun. Ruisku tulee olla suhteessa lääkemäärään ja lapsen kokoon     

Varmistaa tarvittaessa PEG-letkun paikallaanolon   

Varmistuu, että lääkettä antaessa ei ole kyseessä ballongin täyttöportti.   

Huuhtelee PEG-letkun riittävällä määrällä vettä ennen lääkeannostelun aloittamista   

Annostelee eri lääkemuodot oikein 

 Tabletit: Lääkemurskeen liuettua veteen, vetää liuoksen ruiskuun ja tyhjentää ruiskun 
PEG-letkun kautta mahalaukkuun 

 Nestemäiset lääkevalmisteet: antaa sellaisenaan tai tarvittaessa pieneen vesitilkkaan se-
koitettuna 

  

Annostelee lääkkeet yksitellen lääkeinteraktioiden välttämiseksi   
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Huuhtelee lääkelasin ja annostelee sen, jotta lapsi saa koko annoksen   

Useampia lääkkeitä annettaessa huuhtelee letkun riittävällä määrällä vettä, jotta edellinen 
lääke saadaan pois letkusta. Huuhtelu suoritetaan jokaisen lääkkeen antamisen jälkeen. 

  

Huuhtelee lopuksi letkun puhdasta ruiskua käyttäen lääkkeen perillemenon varmistamiseksi 
sekä tukkeutumisen ehkäisemiseksi riittävällä määrällä vettä. 

  

Sulkee lääkkeenantoportin   

Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

 Huolehtii tarvittaessa, että lapsi on vielä noin puoli tuntia kohoasennossa (lääke annetaan 
aterioidessa / useita lääkkeitä / iso määrä huuhdetta) 

  

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin   
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PÄÄASIASSA KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAN LÄÄKKEEN (PKV-LÄÄKE) ANTAMINEN LUONNOLLISTA 
TIETÄ (nimikesuojattu terveydenhuollon henkilöstö) - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 

Näyttötapa: 

 PKV-lääkkeen ominaisuuksien ymmärtäminen ja sen antaminen lapselle 
 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä              ei 

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja 
puhdistaminen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

LÄÄKKEEN ANTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 

 tunnistaa PKV-lääkkeen / osaa etsiä tiedon onko kyseessä PKV-lääke 
 PKV-lääkkeen väärinkäyttöä ehkäisevät toimenpiteet 

    

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti (mm. voidaanko puolittaa, murskata tai liettää)     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Osaa antaa eri lääkemuodot oikein 

• tabletit (tarvittaessa puolittaminen, murskaaminen tai liuottaminen) 
• nestemäiset lääkkeet (myös bukkaalinen) 
• peräruiskeliuos 

    

Huolehtii siitä, että lääke menee perille 

• Ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

    

Tietää, kuinka toimia PKV-lääkkeen antovirhetilanteessa     

Dokumentoi tarvittavat tiedot lapsen asiakirjoihin   

Osaa seurata lääkkeen vaikutusta   
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HUUMAUSAINEEKSI LUOKITELTAVIEN LÄÄKKEIDEN (N-LÄÄKE) ANTAMINEN LUONNOLLISTA TIETÄ (nimikesuojattu tervey-
denhuollon henkilöstö) - Näyttökriteerit varhaiskasvatukseen 

Näyttötapa: 

 N-lääkkeen ominaisuuksien ymmärtäminen ja sen antaminen lapselle 

 Niiltä osin, kun tehtävää ei pystytä näyttämään, se tulee kuvata suullisesti 

Huumausaineet (N-lääkkeet) 

– lupa antoon vain erityistapauksissa (katso lääkehoitosuunnitelma) = erityislupa 

OSAAMISVAATIMUKSET 

Näytönantaja 

OSAAMINEN 

kyllä                ei 

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET:     

Työntekijä ja aseptiikka (mm. hygienia ja oikeat työtavat)   

Työympäristö (mm. valaistus, puhtaus)   

Lääkkeet ja välineistö (mm. oikeellisuuden ja käyttökunnon tarkistaminen sekä hävittäminen ja puhdista-
minen) 

  

Lapsi (mm. oikea lapsi, riskitiedot, tunnistaminen, hygienia, ohjaus, seuranta)     

Kirjaaminen ja tiedonsiirto (mm. lääkitystiedon oikeellisuus, antokirjaus)     

LÄÄKKEEN ANTOON LIITTYVÄT TEHTÄVÄT:     

Tarkistaa lapsen yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman   

Tunnistaa yksikössä käytettävät huumausaineet eli N-lääkkeet 

 kertoo N-lääkkeen antamiseen liittyvät erityispiirteet (kaksoistarkistus) 
 kertoo N-lääkkeen väärinkäyttöä ehkäisevät toimenpiteet 

    

Käsittelee lääkkeen oikein ja asianmukaisesti (mm. voidaanko puolittaa, murskata tai liettää)     

Tunnistaa oikean lapsen     

Varmistaa, että lapsi saa 

• oikean lääkkeen/lääkkeet 
• annos on oikea 
• antoaika on oikea 
• antotapa on oikea 

    

Annostelee lääkkeen ja eri lääkemuodot oikein     

Huolehtii siitä, että lääke menee perille 

• ohjaa lasta oikein ja huomioi lapsikohtaiset, yksilölliset erityispiirteet 

    

Tietää, kuinka toimia N-lääkkeen antovirhetilanteissa     

Osaa huumausaineen annon dokumentoinnin (kaksoistarkistus)   

Osaa seurata lääkkeen vaikutusta   
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Liite 5. Erityislupa 
 
VARHAISKASVATUKSEN N-LÄÄKEHOIDON ERITYISLUPA 

Tämä lääkehoidon erityislupa koskee varhaiskasvatuksen yksiköissä työskenteleviä nimikesuojattuja työnte-
kijöitä, jos yksikössä on tarve antaa huumausaineeksi luokiteltavia (N-lääke) ADHD-lääkkeitä. Huumausai-
nelääkkeiden erityislupa on määräaikainen ja haetaan 3 vuoden ajaksi.  

Erityislupa koskee vain luonnollista tietä annettavia ADHD-lääkkeitä. Erityislupa on lääkekohtainen ja lu-
paan tulee maininta kaikista lupaa koskevista lääkeaineista. N-lääkehoidon erityisluvan saaminen vaatii työn-
tekijältä hyväksyttyä PKV-opintopolkua sekä hyväksyttyä huumausaineet (N-lääke) näyttöä. Luvan uusimi-
nen edellyttää MiniLOP (teoria ja laskut) sekä PKV-opintopolun hyväksyttyjä suorituksia sekä näytön anta-
mista. 

 

Työntekijän nimi: _________________________________ 

Tutkinto:      _________________________________ 

Työyksikkö:         _________________________________ 

 

Erityislupa koskee luonnollista tietä annettavia ADHD:n hoitoon tarkoitettuja huumausainelääkkeitä:  

_____ Metyylifenidaatti (Concerta, Equasym Retard, Medikinet, Medikinet CR, Methylphenidate)  

_____ Lisdeksamfetamiini (Elvanse)  

_____ Deksamfetamiini (Attentin, Deksamfetamine sulphate) 

 

Lupa on voimassa ____ / ____ 20____ asti. 

Sitoudun toteuttamaan lääkehoitoa yhtymän ja työyksikön ohjeiden mukaisesti. 

 

____ / ____ 20____       ___________________________________________ 

  Työntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Lupaan vaadittavat suoritukset varmistanut 

____ / ____ 20____       ___________________________________________ 

  Esimiehen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Luvan myöntäjä 

____ / ____ 20____       ___________________________________________ 

  Lääkärin allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Alkuperäinen kappale lääkehoitoluvasta säilytetään työyksikössä. Työntekijälle annetaan kopio. 
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Liite 6. Lämpötilan seurantataulukko (jääkaappi) 
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Liite 7. Lämpötilan seurantataulukko (huoneenlämpö) 
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Liite 8. Lääkevirhe / -poikkeama ilmoitus 
 
Lapsen sukunimi ja etunimi Varhaiskasvatusyksikkö ja ryhmä 

Tapahtuman havaitsemispäivämäärä ja kellonaika 

Lääkkeen nimi, vahvuus, lääkemuoto ja antotapa 

Poikkeaman laatu 
 

o Väärä lääke 
o Väärä vahvuus 
o Väärä annos 
o Väärä antoaika 
o Väärä lapsi 
o Ylimääräinen annos 
o Antamatta jättäminen 
o Muu _____________ 

  

Poikkeaman syy 
  

o Inhimillinen erehdys 
o Huoltajat toimittaneet väärän lääkkeen 
o Puutteelliset tiedot lapsen lääkkeestä 
o Ympäristön aiheuttamat häiriöt 
o Kiire 
o Väsymys 
o Huolimattomuus 
o Lapsi oksentaa lääkkeen 

  
Lääkepoikkeaman kuvaus 

Kuinka tilanne hoidettiin ja kenelle ilmoitettiin 

Miksi näin kävi ja mitä olisi pitänyt 
tehdä toisin 

Jatkotoimenpiteet, raportointi ja seuranta-
suunnitelma 

Ilmoituksen tekijä: 

Poikkeama käsitelty, käsittelijä: 

Tapahtuma käsitelty yksikössä __ /__ 20__ 

 


