
 

 

                                                  

 

Palliatiivisen lääketieteen erikoistumisopintojen koulutuspilotti (EduPal-hanke) 

 

Ajankohta: 04.12.2020 - 31.12.2021 

(ennakkotapaaminen etäyhteydellä 29.10.2020 klo 15) 

Koulutuksen järjestäjä: Tampereen yliopisto yhteistyössä Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-

Suomen yliopistojen kanssa (EduPal-hanke). 

Kesto: 96 h (mukaan lukien ennakkotehtävät) 

 

Tapahtuman kotisivut: 

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/palliatiivisen-laaketieteen-

erikoistumispilotti/ 

 

Tavoitteet: 

Palliatiivisen lääketieteen erityistason osaaminen. Koulutusta anotaan teoreettiseksi 

kurssimuotoiseksi koulutukseksi palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyskoulutukseen. 

 

Ohjelma: 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa EduPal-hankkeessa pilotoidaan palliatiivisen 

lääketieteen erikoistumisopintojen teoriakoulutusta. Pilotoitava koulutuskokonaisuus 

koostuu seuraavista neljästä seminaarisarjasta:  

1. Kipu palliatiivisessa hoidossa – Pintaa syvemmälle 

• 1. seminaari etäyhteydellä 4.12.2020 

• 2. seminaari ja oppimistehtävän purku etäyhteydellä 22.1.2021 

 

2. Vuorovaikutus ja psykososiaalinen tuki – Enemmän kuin kauniita sanoja 

• 1. seminaari lähiopetuksena 19.3.2021 (Tampere) 

• 2. seminaari ja oppimistehtävän purku etäyhteydellä 23.4.2021 

 

3. Saattohoito ja eksistentiaalinen tuki – Intuitiosta eteenpäin 

• 1. seminaari lähiopetuksena syyskuussa 2021 (Helsinki) 

• 2. seminaari ja oppimistehtävän purku etäyhteydellä lokakuussa 2021 
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4. Palliatiivinen hoito eri potilasryhmissä – Erityistarpeiden haasteet 

• 1. seminaari lähiopetuksena marraskuussa 2021 (Tampere) 

• 2. seminaari ja oppimistehtävän purku etäyhteydellä joulukuussa 2021 

Koulutusohjelman jokaiseen seminaarisarjaan kuuluu ennakkotehtävinä kirjallisuuden ja 

muun annetun materiaalin opiskelua sekä kontaktiopetuksessa annettava oppimistehtävä. 

Varsinaisessa kontaktiopetuksessa keskitytään palliatiivisen hoidon vaativiin 

kokonaisuuksiin. Pilottikurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista itseopiskeluun ja 

systemaattisen palautteen antamiseen (koulutuksen kehittäminen jatkossa).  

Ennakkotapaaminen etäyhteyksin pidetään 29.10.2020 klo 15.00 – 16.30. Tarkemmat 

tiedot koulutuksesta löytyvät pilottikoulutuksen sivuilta: 

https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/palliatiivisen-laaketieteen-

erikoistumispilotti/ 

 

Kohderyhmä: 

Koulutuksen pilottiryhmään otetaan enintään 24 lääkäriä hakemusten perusteella. 

Pilottiryhmään haetaan lääkäreitä, jotka aikovat suorittaa palliatiivisen lääketieteen 

erityispätevyyden ja joilla on vähintään 2 vuoden työkokemus sekä aiempaa kokemusta 

palliatiivisesta hoidosta.  

 

Ilmoittautuminen: 

Pilottikoulutukseen haetaan EduPal-hankkeen internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä 

lomakkeella: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/palliatiivisen-laaketieteen-

erikoistumispilotti/.  

Valinnat koulutusryhmään pääsemisestä tehdään EduPal-hankkeen lääketieteen 

työryhmän (ks. alla) toimesta alueellinen koulutustarve huomioiden. Hakemusten jättöaika 

päättyy 27.9.2020 ja pilottiryhmään valituille ilmoitetaan koulutukseen pääsemisestä 

15.10.2020 mennessä. Koulutus on maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse 

osallistumisen edellyttämistä kustannuksista (esim. matkat, majoitukset, virkavapaat, 

kirjallisuus). 

 

Koulutuksesta vastaava EduPal-hankkeen työryhmä: 

Juho Lehto (Työryhmän pj. ja yhteyshenkilö) 

Palliatiivisen lääketieteen professori 

Palliatiivisen lääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyys 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto 

Palliatiivinen keskus, TAYS 

juho.lehto@tuni.fi 

 

Tiina Saarto 

Palliatiivisen lääketieteen professori 
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Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 

Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto 

Palliatiivinen keskus, HYKS 

 

Outi Hirvonen 

LT, Palliatiivisen lääketieteen ja lääkärikouluttajan erityispätevyys 

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun Yliopisto 

Palliatiivinen keskus, TYKS 

 

Annamarja Lamminmäki 

LT, Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 

Terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, Itä-Suomen Yliopisto 

Syöpäkeskus, KYS 

 

Eeva Rahko 

LT, Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys 

Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun Yliopisto 

Syöpätautien ja hematologian vastuualue, OYS 


