
EduPal – Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittäminen   
 
 
Tätä on kauan odotettu - mahtavaa! Palliatiivisen hoidon 
erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2020 
 
Suomessa on kehitetty viime vuosien aikana palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Kehittämisen 
tarve on osoitettu useissa eri selvityksissä. Palliatiivinen hoito ja saattohoito eivät toteudu 
kaikkialla maassamme tasavertaisesti. Kansainvälisissä ja kansallisissa suosituksissa nostetaan 
laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisen yhdeksi kulmakiveksi 
valtakunnallisesti yhtenäinen, riittävä koulutus ja osaaminen aiheesta. Tämä ei toteudu tällä 
hetkellä riittävästi. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittäminen (EduPal) 
- hankkeessa tarkoituksena on tarttua haasteeseen kehittämällä koulutusta riittävän 
osaamisen varmistamiseksi. 
 
Hankkeen yhtenä tehtävänä on laatia palliatiivisen hoidon asiantuntija –
erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma. Erikoistumiskoulutus toteutuu 18 
ammattikorkeakoulussa tämän yhtenäisen opetussuunnitelman pohjalta. 
Erikoistumiskoulutus on perustutkinnon jälkeinen jatkokoulutus, joka syventää osaamista, 
jota tarvitaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä 
asiantuntijana B- ja C-tasoilla.  Koska sosiaali- ja terveysministeriö on suunnitellut 
palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisen tasot, tarvitaan eri tasoille osaajia ja 
koulutusta on jo kyselty. Koulutukselle on selkeä tarve!   
 
Erikoistumiskoulutuksen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita 
ammattikorkeakouluista ja lääketieteen tiedekunnista, on työstänyt palliatiivisen hoidon 
erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa innolla. Työryhmän työskentely on edennyt 
vauhdilla. Laadittuamme tänä keväänä koulutuksen opetussuunnitelmarungon, siirrymme 
ensi syksynä toteutuksen viimeistelyyn.  Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.  
 
Koulutus (30 op) sisältää neljä moduulia: 

1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op 
2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op 
3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op 
4. Vapaasti valittavat opinnot, 5 op 

 
Koulutuksen ensimmäinen moduuli luo pohjaa asiantuntijuuden kehittymiselle. 
Opintojaksolla käsitellään palliatiivisen potilaan hoidon prosessia, palvelujärjestelmän 
nykytilaa, kehittämistarpeita, palveluohjausta sekä potilaan hoitolinjausten taustalla olevia 
eettisiä ja lainsäädännöllisiä päätöksenteon perusteita.  
 
Koulutuksen toinen moduuli vahvistaa kliinisen oirehoidon lisäksi asiantuntijan kykyä soveltaa 
itsenäisesti näyttöön perustuvaa tietoa vaativissa päätöksentekotilanteissa. Opinnoissa 
korostuu syvällinen palliatiivisen potilaan oirehoidon asiantuntemus ja hyvä potilaan sekä 
läheisen ohjausosaaminen. 



  
Kolmannen moduulin teemoina ovat psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö. 
Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat moniammatillisen tiimin jäseninä soveltamaan 
näyttöön perustuvaa tietoa potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalista tukea 
suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Lisäksi tavoitteena on oppia tulkitsemaan potilaan 
kommunikaation tarpeita ja suunnittelemaan kommunikaatiokeinoja sekä oppia arvioimaan 
ja kehittämään omia tunne- ja itsereflektiotaitojaan.  
 
Neljännessä moduulissa opiskelija syventää palliatiivisen hoidon osaamistaan yksilöllisten 
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti valitsemalla tarjolla olevista kahdesta vaihtoehdoista 
toisen: 1. Asiantuntijuuden kehittyminen työtä opinnollistamalla tai 2. Asiantuntijuuden 
kehittyminen teoriaan syventymällä. Työn opinnollistaminen voi tapahtua omassa 
työpaikassa, johon suositellaan kuitenkin liitettäväksi perehtymistä ja oppimista jossakin 
toisessa opiskelijan oppimistarpeita vastaavassa työyhteisössä. Tämä tarkoittaa omien 
työtehtävien ja oman ammatillisen kehittymisen analysointia. Moduulin suorittaminen 
teoriaan syventymällä tarkoittaa näyttöön perustuvan tiedon etsimistä kirjallisuuskatsauksen 
avulla. Moduuli ja koko koulutus päättyy moniammatilliseen symposiumiin, jossa opiskelijat 
jakavat ja tarkastelevat opinnoissa kehittynyttä asiantuntemusta yhdessä työelämän kanssa.  
 
Hakuaika erikoistumiskoulutukseen on 1.9.- 30.9.2019. Laita ajankohta jo nyt 
kalenteriisi! Koulutus toteutetaan ajalla 27.1.2020 – 30.4.2021.  
 
Erikoistumiskoulutuksen työryhmä toivottaa sinut tervetulleeksi 
opiskelemaan palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi! 
 


