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Ohje 

10.3.2023 

Lääkelupaohjeistus Etelä-Karjalan 
hyvinvointialueella työskenteleville 
keikkalaisille ja sijaisille 

 

Kaikilla hyvinvointialueella hoitotyötä tekevillä on oltava voimassa oleva lääkelupa. 

Alla on mainittu tentti- ja teoriaosiot, jotka lääkelupaa varten tulee suorittaa. 

Edellytämme kaikkien osioiden suorittamista, jotta työtehtävien mahdollisesti 

muuttuessa tarvittavat lääkeluvat olisivat jo voimassa. Huomioithan, että 

lääkelupasi on voimassa vasta, kun olet suorittanut tentit, antanut näytöt sekä 

saanut allekirjoituksen lääkelupaan lääkäriltä. Tenttien teon jälkeen suorita 

lääkelupa valmiiksi vähintään luonnollista tietä annettavien lääkkeiden osalta, tee 

nämä 4kk aikana. 

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja 

• LOP (teoria, laskut ja näytöt) 

• Rokotus (teoria LOP-kurssin sisällä + näytöt) 

• PKV (teoria on LOP-kurssin sisällä + näytöt) 

• IV -suonensisäinen lääke- ja nestehoito. Näytöt tulee antaa, mikäli 

työssään toteuttaa i.v.-hoitoa. 

• ABO (Spr:n verkkokurssin teoriakoe) Näytöt tulee antaa, mikäli työssään 

toteuttaa verensiirtoja. 
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• KIPU I ja KIPU II (kivunhoidon perusteet sekä kivunhoidon erityisosaaminen) 

• GER I ja GER II (teoria) 

• PSYK I (tämän voit tehdä itsenäisesti, muut psyk-osiot tentissä työyksikön 

vaatimusten mukaan) 

Lähihoitaja, perushoitaja, mielenterveyshoitaja 

• LOP (teoria, laskut, näytöt) 

• KIPU I (teoria + näytöt) 

• PKV (teoria on LOP-kurssin sisällä + näytöt) 

• GER I ja GER II (teoria) 

• PSYK I (tämän voit tehdä itsenäisesti, muut psyk-osiot tentissä työyksikön 

vaatimusten mukaan) 

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitaja-opiskelijat, opinnoista 

suoritettu 60 opintopistettä (Huomioithan että voit täydentää näyttöjä kun olet 

saanut 140 op suoritettua) 

• LOP (teoria, laskut ja näytöt) 

• KIPU I (teoria) 

• PKV (teoria on LOP-kurssin sisällä + näytöt) 

• GER I ja GER II (teoria) 

• PSYK I (tämän voit tehdä itsenäisesti, muut psyk-osiot tentissä työyksikön 

vaatimusten mukaan) 

Lähihoitajaopiskelijat tai sh/th/eh/klö -opiskelijat alle 60 op tai lääkehoitoon 

kouluttamattomat 

• LOP (teoria ja laskut + näytöt)  
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• PKV (teoria ja näytöt) LOP-kurssin sisällä 

• PSYK I (tämän voit tehdä itsenäisesti, muut psyk-osiot tentissä työyksikön 

vaatimusten mukaan) 

• GER I (teoria) 

 

Mikäli olet koulutukseltasi geronomi tai sosionomi ja tutkintoosi on sisältynyt 3 op 

lääkehoidon opintoja ole yhteydessä lääkeluvan suorittamisesta Katri Melto-

Ojalaiseen, yhteystiedot seuraavalla sivulla. 

 

Mikäli sinulla on jo jonkin toisen työnantajan lääkelupa tai sinulla on kysyttävää 

lääkeluvasta ole yhteydessä katri.melto-ojalainen@ekhva.fi /0406511480 ja 

toimita hänelle tarvittavat tiedot saateteksteineen. Jos olet opiskelija, voit sopia 

tentin valvonnasta toimipisteen vastaavan tai toimintayksikön esimiehen kanssa 

myös mahdollisella työharjoittelujaksollasi hyvinvointialueen toimipisteissä. 

Näytöt annetaan työharjoittelussa tai töissä ollessasi laillistetulle 

terveydenhuollon ammattihenkilölle (sh/th/eh/kätilö/lääkäri). Opiskelijoiden on 

suositeltavaa antaa näyttöjä valmiin nimikesuojatun tai laillistetun 

ammatinharjoittajan (lh/sh ym) lupaan jo viimeisellä työharjoittelujaksolla.  

 

 

Asiakirja päättyy tähän. 
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