
 

 

 

 

 

 

OPISKELE PALLIATIIVISEN HOIDON KLIINISEKSI ASIANTUNTIJAKSI  

                                     Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op 

 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan kliininen asiantuntija koulutuksen tavoitteena on 
vahvistaa opiskelijan osaamista, edistää potilaan hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä välillisesti koko 
henkilöstön asiantuntemusta palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.  

Mihin koulutus tähtää? 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erityisesti palliatiivisen hoidon vaativuustasolla 
B/C (ks. STM 2010, STM 2017) sekä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen 
hoidon ja saattohoidon erilaisissa toimintaympäristöissä kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.  

Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä 
tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille. 
Palliatiivisen hoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutuksen syventävien opintojen pilotti on suunniteltu ja 
toteutetaan kuuden ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden 
yhteistyönä osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen 
työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hanketta  
(https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/). 
 

Miten opinnot muodostuvat? 

Ylempi AMK -opinnot on jäsennetty kolmeen osakokonaisuuteen, joita ovat syventävät ammattiopinnot, 
opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot. Palliatiivisen hoidon opinnot sisältyvät ylemmän AMK:n 
tutkintoon ja toteutuvat syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana. Palliatiivisen hoidon opintoja on tarjolla 35 op, 
joista opiskelija valitsee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaan opintojaksot. Palliatiivisen hoidon 
opintojaksot toteutetaan verkostoyhteistyönä. Metropolia amk:ssa ja Turku AMK:ssa koulutukseen haetaan 
kevään yhteishaussa 20.3.2019–3.4.2019 (www.opintopolku.fi). Diakonia-ammattikorkeakoulussa, 
Jyväskylän AMK:ssa ja Kajaanin AMK:ssa, Oulun AMK:ssa ja Savonia AMK:ssa sosiaali- ja terveysalan ylempää 
tutkintoa opiskelevat voivat opiskella palliatiivisen hoidon opintoja osana tutkintoaan. Myös Oulun yliopiston 
hoitotieteen opiskelijoiden on mahdollista osallistua palliatiivisen hoidon opintoihin.   
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Kuka voi hakea koulutukseen? 

Palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntija koulutus perustuu aikaisemmalle ammattikorkeakoulussa 
suoritetulle terveys- ja sosiaalialan tutkinnolle tai muulle soveltuvalle korkeakoulussa suoritetulle tutkinnolle 
sekä kolmen vuoden alaa vastaavalle työelämäkokemukselle (muuttumassa vuonna 2020). Koulutuksen 
laajuus on 90 opintopistettä, joka vastaa noin 2 vuoden opintoja. Koulutukseen hakevalle on eduksi 
palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksen tai vastaavan pidemmän täydennyskoulutuksen 
suorittaminen, mutta se ei ole ehdoton valintakriteeri.  

 

Lisätietoja 

Diakonia-ammattikorkeakoulu: Arja Suikkala (arja.suikkala@diak.fi ) 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Sirpa Tuomi (sirpa.tuomi@jamk.fi ) 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu: Rauni Leinonen (rauni.leinonen@kamk.fi ) 

Metropolia AMK: Jukka Kesänen (jukka.kesanen@metropolia.fi ) 

Oulun ammattikorkeakoulu: Eija Niemelä (eija.niemela@oamk.fi ) 

Savonia-amk: Eeva-Riitta Ylinen (eeva-riitta.ylinen@savonia.fi)   

Turun ammattikorkeakoulu:  Virpi Sulosaari (virpi.sulosaari@turkuamk.fi ) 
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