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Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman perustana on sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisema opas Turvallinen lääkehoito 2007, Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Stakes/STM 

2008) ja sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 5/2012. 

Suunnitelman ovat laatineet keväällä 2016 lähihoitajat Henna Antikainen ja Outi Kuvaja sekä 

varhaiskasvatuksen esimies Eija Lappi.  

Suunnitelmaa ovat kommentoineet lastenneuvolan terveydenhoitaja Sini Pulliainen ja päiväkotien 

johtajat Kirsi Toroi ja Sirpa Leväinen.  Suunnitelman hyväksyy neuvolan vastuulääkäri. 

Joroisten kunnan varhaiskasvatuksessa noudatettiin aiemmin 2012 laadittua suunnitelmaa 

”Ohjeistus varhaiskasvatuksen lääkehoitoon ja terveydenhuoltoon JJR-kunnat 2012”. 

 

Suunnitelmaa on päivittänyt keväällä 2020 lähihoitaja Henna Antikainen. 
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1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT 

 

1.1 Toiminta 

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan satunnaista, välitöntä tai pitkäaikaissairauteen 

liittyvää lääkärin määräämää lääkehoitoa. Lääkehoito toteutetaan lapselle laaditun 

yksilöllisen lääkehoitosuunnitelman mukaan ja aina yhteistyössä huoltajien kanssa. 

Huoltaja vastaa lapsen lääkkeen toimittamisesta varhaiskasvatuksen yksikköön. 

Satunnainen lääkehoito on oireita lievittävää, kuten 

- astman oirelääkitys 

- sairauteen liittyvä kivun tai kuumeen hoito 

Välitöntä hoitoa vaativa lääkehoito voi olla esimerkiksi 

- anafylaksian (äkillinen allerginen, shokkityyppinen reaktio) hoito 

- insuliinisokin hoito (matala verensokeri) 

- kouristuksen (kuumekouristus, epilepsia) hoito 

Pitkäaikaissairauteen liittyvä lääkehoito voi olla esimerkiksi 

- insuliinihoito diabeteksessa 

- muu säännöllisesti otettava lääkitys, jonka annostelua ei voi antaa kotona  

    esim. vuorohoidossa oleva lapsi 

1.2 Henkilöstön valmius osallistua lääkehoidon toteuttamiseen 

Ohje STM 2005:32 mukaan: 

Lääkehoitoon koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö esim. 

lähihoitaja voi toteuttaa luonnollista tietä (suu, nenä, korva, peräaukko, iho) 

annettavaa lääkehoitoa. Osaamisen varmistamisen, lisäkoulutuksen ja luvan 

myöntämisen jälkeen voi antaa ihon alle tai lihakseen injisoitavaa lääkehoitoa. 

Lääkehoitoon koulutusta saanut sosiaalihuollon ammattihenkilö esim. sosionomi, 

voi antaa valmiiksi jaettuja lääkkeitä luonnollista tietä. Osaamisen varmistamisen, 

lisäkoulutuksen ja luvan myöntämisen jälkeen voi antaa ihon alle injisoitavaa 

lääkehoitoa. 

Lääkehoitoon kouluttamaton henkilö, esim. varhaiskasvatuksen opettaja, 

päivähoitaja, perhepäivähoitaja, jonka perustutkinto ei anna valmiuksia 

lääkehoitoon. Osaamisen varmistamisen, lisäkoulutuksen ja luvan myöntämisen 

jälkeen voi toteuttaa sopimukseen perustuvaa, luonnollista tietä annettavaa tai ihon 

alle injisoitavaa lääkehoitoa 
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1.3 Riskitekijät ja ongelmakohdat 

Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä 

- oikea lääke, oikealle lapselle, oikeaan aikaan, oikealla annostuksella 

- vastuunjaosta sopiminen (omahoitaja?) 

- osaamisen turvaaminen poissaolojen varalta/varahenkilöiden perehdyttäminen 

- lääkkeiden turvallinen käsittely siten, etteivät ne joudu lasten käsiin 

- lääkkeiden asianmukainen säilytys 

- perhepäivähoitajan poissaoloihin varautuminen, lapsen varahoitajan perehdytys 

 

2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN 

 

Varhaiskasvatuksessa lääkehoidon osaaminen tulee varmistaa perehdytyksen, 

lisäkoulutuksen ja osin näytön avulla. Lisäkoulutuksesta tulee antaa kirjallinen todistus. 

Lapsen lääkehoitoon osallistuvien osaaminen ja saatavilla olo tulee varmistaa koko sen 

ajan, kun varhaiskasvatusyksikössä on lääkehoitoa tarvitseva lapsi. Perhepäivähoidossa 

olevan lääkehoitoa tarvitsevan lapsen varahoitajan osaamisen varmistaminen tulee 

huomioida. 

2.1 Lupakäytännöt 

Lääkkeitä, joiden antamiseen tulee saada perehdytystä ja lupa, ovat 

- tarvittaessa annettavat astmalääkkeet 

- epilepsian kohtauslääkkeet 

- adrenaliiniruiskeet 

- insuliini 

Koulutuksesta, näytön vastaanottamisesta ja luvan myöntämisestä vastaa lapsen 

sairaudesta riippuen 

 - lasta hoitava lääkäri 

 - diabeteshoitaja 

 - terveydenhoitaja 

 Lääkehoidon toteuttamiseen tulee olla vanhempien kirjallinen suostumus. 
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2.2 Perehdytys- ja koulutussuunnitelma 

- Jokaiseen varhaiskasvatusyksikköön nimetään lääkehoidon perehdytyksestä ja 

suunnitelman ylläpitämisestä vastaava henkilö esim. yksi varhaiskasvatuksen 

lastenhoitajista. 

- Päiväkodissa on oltava aina 2-3 osaajaa kunkin lapsen lääkehoidon toteuttamiseen. 

Ryhmiksissä kaikkien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien on pystyttävä huolehtimaan 

lapsen lääkehoidosta. 

- Ennen kuin säännöllistä lääkehoitoa tarvitseva lapsi aloittaa päivähoidossa, 

varhaiskasvatusyksikön esimiehen on huolehdittava siitä, että henkilökunta on 

saanut tarpeenmukaisen perehdytyksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen lapsen 

lääkehoitoon. 

- Varhaiskasvatusyksikön esimies varmistaa, että jokainen henkilökuntaan kuuluva 

osaa tarvittaessa antaa ensiapua lapselle. EA- osaaminen päivitetään koulutuksella 

kolmen vuoden välein. 

 

3. LAPSEN LÄÄKEHOIDON VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO 

 

3.1 Huoltajan vastuu 

Huoltaja vastaa siitä, että lapsen lääkehoidon tarve ja siinä tapahtuvat muutokset ovat 

ajantasaisia ja lapsen hoitajien tiedossa. 

Insuliinipumpun huoltotoimenpiteet, kuten letkun vaihto yms. on huoltajien tehtävä. 

3.2 Neuvolatoiminnan vastuulääkäri 

Hyväksyy Joroisten kunnan varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman. Toimii 

terveydenhuollossa varhaiskasvatuksen yhteyshenkilönä.  

Mikäli neuvolalääkäri vastaa lapsen hoidosta, hän laatii kirjallisen ohjeen lapsen 

lääkehoidon toteuttamisesta. 

Perehdyttää tarvittaessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. 

3.3 Terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja 

Osallistuvat tarvittaessa lääkehoidon toteuttamisen perehdytykseen yhdessä lapsen 

huoltajien kanssa. 

3.4 Varhaiskasvatuksen esimies 

Vastaa siitä, että varhaiskasvatuksella on lääkehoitosuunnitelma ja yksiköillä 

yksikkökohtaiset suunnitelmat tai tiedot kirjattu turvallisuussuunnitelmaan. 

Ottaa vastaan ja käsittelee yksiköiden lääkehoidon virheilmoitukset 
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3.5 Päiväkodin johtaja 

Vastaa yksikkönsä lääkehoitosuunnitelman laatimisesta ja toteutumisesta työparinaan 

tehtävään valittu lääkehoidosta vastaava varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. 

Yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuksen 

kuntakohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan ja on osa yksikön turvallisuuskäsikirjaa. 

Huolehtii siitä, että ennen varhaiskasvatuksen alkua säännöllistä lääkehoitoa 

tarvitsevan lapsen lääkehoidon toteuttamisesta on sovittu kirjallisesti ja henkilökunta 

on saanut tarpeellisen perehdytyksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen lapsen 

lääkehoitoon. 

Varmistaa, että varhaiskasvatusyksikössä on riittävä määrä lääkehoidon osaamisen 

hallitsevaa henkilöstöä lapsen päivähoitopäivän, henkilökunnan sairauspoissaolojen ja 

lomien aikana. 

Allekirjoittaa lääkkeenantoluvat. 

 

3.6 Lääkehoidosta vastaavat työntekijät (varhaiskasvatuksen lastenhoitajat) 

Huolehtii siitä, että yksikössä on lukittava kaappi lääkkeiden säilytykseen. 

Huolehtii yksikön lääkekaapin sisällöstä. 

Osallistuu lapsikohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen. 

Opastaa oman yksikkönsä henkilökuntaa toteuttamaan lääkehoitosuunnitelmaa. 

 

3.7 Lääkehoidon toteuttajat 

 

Perehdytyksen ja lääkkeenantoluvan saamisen jälkeen toteuttaa lapselle laadittua 

lääkehoitosuunnitelmaa ja täyttää kirjallista lomaketta lapsen lääkkeiden annosta. 

Huolehtii tarvittaessa retkille mukaan lapsen lääkkeen. 

Jos lapsen lääkkeenannossa on tapahtunut virhe, on tarvittaessa yhteydessä lasta 

hoitavaan lääkäriin, ilmoittaa asiasta huoltajille ja tekee kirjallisen 

lääkevirheilmoituksen. 
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4. LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA  

 

Varhaiskasvatuksessa annetaan vain lääkärin lapselle määräämiä reseptilääkkeitä, jotka 

ovat välttämättömiä antaa hoitopäivän aikana. Lääkkeen on aina oltava 

alkuperäispakkauksessa ja siitä on käytävä ilmi annostus. 

Suunnitelma säilytetään lapsen tärkeiden tietojen yhteydessä tai erillisessä 

lääkehoitosuunnitelmakansiossa. 

4.1 Lapsen pitkäaikaisen lääkehoidon suunnitelma 

Lapsen lääkehoidon suunnitelma tehdään ennen hoidon aloittamista yhteistyössä 

lapsen huoltajien, päivähoitoyksikön johdon, lapsen hoidosta vastaavan lääkärin tai 

muun terveydenhuollon henkilön ja lääkehoitoa toteuttavan päivähoidon 

henkilökunnan kanssa. 

4.2 Lapsen lyhytaikaisen lääkehoidon suunnitelma 

Suunnitelma laaditaan, kun on kysymys lapsen kuuriluonteisesta lääkehoidosta. Se 

tehdään yhdessä huoltajien kanssa ja suunnitelman pohjana pitää olla lääkkeen 

alkuperäispakkaus lääkeohjeineen. 

 

5. LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS 

 

Lääkkeitä säilytetään varhaiskasvatuksessa lukitussa kaapissa alkuperäispakkauksessa 

lääkkeen säilytysohjeen mukaisesti. 

Kylmäsäilytettäviä lääkkeitä varten jääkaapissa pitää olla erillinen rasia, jonka on 

merkitty sisältävän lääkkeitä. Lapsen nimellä varustetut lääkkeet säilytetään tässä 

rasiassa erillään muista jääkaapissa olevista tavaroista. 

6. SEURANTA- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ 

Varhaiskasvatusyksikössä tulee sopia toimintatavat lääkehoidon poikkeaman varalta. 

Toimintaohjeesta tulee ilmetä, miten poikkeama kirjataan, miten siitä informoidaan 

huoltajia ja milloin on syytä informoida terveydenhuoltoa. 

Varhaiskasvatuksessa tehdyt lääkehoidon virheilmoitukset toimitetaan 

varhaiskasvatuksen esimiehelle. 

7. LIITTEET 

7.1 Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma (pitkäaikainen) 

7.2 Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma (lyhytaikainen) 

7.3 Lääkehoidon virheilmoitus 


