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Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman EduPal- hankkeen tavoitteena on kehittää palliatiivisen hoitotyön
ja lääketieteen perus- ja jatkokoulutusta vastaamaan palliatiivisen hoidon valtakunnallisia suosituksia.

EduPal hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 9kk jatkoaikaa hanketyölle. Hankkeen uusi
virallinen päättymispäivämäärä on 30.6.2021. Jatkoaika mahdollistaa hankkeen pilottien arvioinnin ja
edelleen kehittämisen sekä hankkeen valmiiden tulosten tiedottamisen.

Hankkeen työryhmien kuulumisia:

Opettajien palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen

EduPal-hankkeessa suunnitellaan opettajien osaamista täydentävä palliatiivisen ja saattohoidon verkko-
opintojakso (5 op). Opettajien palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen on olennaista, kun halutaan
varmistaa opiskelijoiden palliatiivisen hoidon oppiminen ja riittävä osaaminen tulevina ammattilaisina.

Verkko-opintojakson suunnittelun lähtökohtina ovat muun muassa osaamisperustaisuus ja näyttöön
perustuva opetuksen kehittäminen. Verkko-opintojakson suunnittelussa hyödynnetään EduPal-hankkeen
esiselvityksen tuloksia sekä hankkeessa laadittavaa kirjallisuuskatsausta vaikuttavista palliatiivisen
hoidon opetusmenetelmistä. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen verkko-opintojakso tarjotaan
korkeakoulujen verkostoyhteistyönä korkeakoulujen ja toisen asteen opettajien täydennyskoulutuksena.
Verkko-opintojakso tuottaa opettajille lisäosaamista palliatiivisesta hoidosta, josta hyötyvät paitsi
opiskelijat, myös palliatiivista hoitoa tarvitsevat potilaat ja heidän läheisensä.

Palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutus

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen verkosto on ottanut EduPal-hankkeessa laaditun Palliatiivisen
hoidon erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman käyttöönsä. Ensimmäiset opiskelijaryhmät
aloittavat opetussuunnitelman mukaiset opinnot tammikuussa 2020 16 ammattikorkeakoulussa ympäri
Suomen. Palliatiivisen hoidon 30op erikoistumiskoulutuksella saavutetaan osaaminen, jota tarvitaan
toimiessa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon vastuuhoitajana perus- ja A-tasoilla sekä asiantuntijana B-
ja C-tasoilla.

Kliininen asiantuntijuus –palliatiivinen hoito ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot

Syyskuussa 2019 EduPal- hankkeen alkoi Kliininen asiantuntijuus –palliatiivinen hoito YAMK (ylempi
ammattikorkeakoulututkinto) koulutuksen pilotti seitsemän ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston
verkostoyhteistyönä. Aloittaneita opiskelijoita on 50. Koulutus toteutuu tutkintokoulutuksena kahdessa
amk:ssa ja muissa osana vapaasti valittavia tai valinnaisina opintoja.

Yhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon kehittämisen hankkeen
asiantuntijatyöryhmien kanssa

EduPal on tehnyt tiivistä yhteistyötä STM:n palliatiivisen hoidon kehittämisen hankkeen
asiantuntijatyöryhmien kanssa. Yhteistyötä on tehty niin laatukriteerisuositusten laatimisessa,
tapahtumajärjestelyissä kuin tiedottamisessa. STM työryhmässä laaditaan myös valtakunnallista
koulutuskampanjaa. EduPal-hankkeen projektipäällikkö Minna Hökkä toimii STM:n hankkeen
täydennyskoulutuksen ja Saattohoitopassi projektiryhmän puheenjohtajana.
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Palliatiivisen hoitotyön peruskoulutuksen suositus

Palliatiivisen hoitotyön peruskoulutuksen opetussuunnitelman suositus on ollut lausuntokierroksella.
Lausuntoja saatiin järjestöiltä, työelämän edustajilta, liitoilta, ammattikorkeakouluilta, yliopistoilta ja
opiskelijoilta yhteensä 26 kappaletta. Lausuntojen pohjalta opetussuunnitelman suositusta kehitetään
edelleen, jotta se vastaisi opiskelijoiden, opetuksen ja sidosryhmien tarpeita. Perusopetuksen suositus
julkaistaan alkuvuonna 2020.

Palliatiivisen lääketieteen perusopetuksen suositus ja MEDigi yhteistyö

Palliatiivisen lääketieteen perusopetuksen opetussuunnitelman suositus on myös ollut lausunto-
kierroksella. Lausuntoja saatiin 27 kappaletta. Lausunnot huomioidaan opetussuunnitelmasuosituksen
lopullista versiota laadittaessa.

Lääketieteen perusopetuksen kehittämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä lääketieteen alojen koulutuksen
kehittämisen hankkeen MEDigin kanssa. EduPal työryhmä muodostaa MEDigi hankkeen palliatiivisen
lääketieteen jaoston. Osana koulutuksen kehittämistä tuotetaan palliatiivisen lääketieteen opetukseen
digitaalista oppimismateriaalia. Osa materiaalista on jo tuotettu ja kokonaisuus saadaan valmiiksi
alkuvuoden 2020 aikana. Osaa materiaalista voidaan hyödyntää myös sairaanhoitajien koulutuksessa.
Lääketieteen opetuksen valmiiksi saatu materiaali on tarkoitus pilotoida keväällä 2020.
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