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Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen hoitoon elämänsä 
loppuvaiheissa riippumatta siitä, tuleeko se yllättäen ja nopeasti vai hitaasti 
vanhuuden tai jonkin sairauden seurauksena. Palliatiivista hoitoa annetaan 
syöpäsairauksien lisäksi aina myös muita sairauksia sairastaville (mm. muisti-, 
sydän-, keuhko- ja neurologiset sairaudet) silloin kun sairauteen ei ole enää 
parantavaa hoitoa. Palliatiivisen hoidon pituus vaihtelee päivistä jopa vuosiin.

Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tarvitaan 
palliatiivisen hoidon osaajia. Suomessa STM on (2017) laatinut osaamis- 
ja laatukriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelemän eri 
tasoille (perustaso, erityistaso ja vaativa erityistaso)  ja ammattihenkilöstön 
koulutuksen kehittämiseen.

Haluaisitko sinä kehittää omaa ja työyksikkösi palliatiivisen 
hoidon osaamista? Tule opiskelemaan Karelia-ammattikorkeakouluun 
palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on 
ollut edelläkävijä palliatiivisen hoidon ja sen koulutuksen kehittämisessä. 
Vuoden kestävä verkko-opintoina toteutettava koulutus on mahdollista 
suorittaa työn ohessa.
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Koulutus Sosiaali- ja terveysalan  
täydennyskoulutus

Koulutuksen laajuus  30 op

Ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2018 mennessä 
www.meerkado.fi/apply/ 1429080/
palliatiivisen-hoidonasiantuntija

Koulutuksen  
ajankohta

10.9.2018 – 31.10.2019

Osallistujamäärä
Minimiosallistujamäärä koulutuksen 
toteutumiselle on 20 osallistujaa.

Opetusmuoto Verkko-opintoina, joten koulutukseen 
osallistuminen onnistuu asuinpaikasta 
riippumatta. Mahdollisuus osallistua 
simulaatiopäivään 13.11.2018.

Koulutuksen hinta 1950€ + alv 24 %,  
simulaatiopäivä 250€ + alv 24 %

Koulutuksen  
järjestäjä

Karelia-ammattikorkeakoulu 
www.karelia.fi

LISÄTIETOJA
tuntiopettaja Irja Väisänen, irja.vaisanen@karelia.fi

Sosiaali- ja terveysalan  
täydennyskoulutus

Palliatiivisen  
hoidon asiantuntija
Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun 
ihmisen sairautta ei voida enää parantaa. Hyvään hoitoon 
kuuluu myös hoidettavan läheisten arvostava huomioimi-
nen ja tukeminen. Laadukas palliatiivinen hoito on sauma-
tonta moniammatillista yhteistyötä.

Tämä edellyttää kaikilta sosiaali- ja terveydenhuollossa työs-
kenteleviltä ammattilaisilta vähintään perustason osaamista 
sekä erityistason ja vaativan erityistason hoitoa antavissa yk-
siköissä työskenteleviltä laajempaa osaamista palliatiivisessa 
ja saattohoidossa.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -koulutus on tarkoitettu kai-
kille sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai 
aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille työntekijöille. 
Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää peruskoulutuk-
sen ja/tai työkokemuksen aikana hankittua palliatiivisen hoidon 
ammatillista osaamista. Koulutus antaa siten valmiudet työsken-
nellä erilaisissa palliatiivista ja saattohoitoa antavissa yksiköissä 
sekä valmiudet kehittää palliatiivista ja saattohoitoa suositusten 
mukaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työyksiköissä.

Koulutuksen sisällöissä painottuvat palliatiivisessa hoidossa ole-
van ihmisen ja hänen läheisensä tukeminen, moniammatillinen 
ja kokonaisvaltainen hoitaminen sekä palliatiivisen hoidon kehit-
täminen. Lisäksi koulutuksessa käsitellään palliatiivisen hoidon 
erityistilanteita ja työntekijän työhyvinvointia.
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