
 

 

 

 

OPISKELE PALLIATIIVISEN HOIDON SYVENTÄVIÄ AMMATTIOPINTOJA  

                                     osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, 90 op 

 
EduPal-hankkeen lähtökohtana on vastata sairaanhoitajien ja lääkäreiden koulutusta ja tehtävänkuvia 

kehittämällä lisääntyneeseen palliatiivisen hoidon tarpeeseen. Tuoreen selvityksen (STM 2019) mukaan 

palliatiivisen hoidon saatavuus ei ole Suomessa tasa-arvoista. Saattohoitoa toteutetaan useimmiten 

perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. Palliatiivisen ja saattohoidon laadun ja tasa-arvoisen 

saatavuuden turvaaminen edellyttääkin STM:n (2017, 2019) mukaan palliatiivisen hoidon integroimista 

julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä palveluiden porrastamista tarvelähtöisesti A-perustasoon ja 

B/C-erityistasoon (ks. STM 2017 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160392, STM 2019 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161396). 

Opintojen tavoitteena on vahvistaa vaativan tason palliatiivisen hoidon osaamista, edistää palliatiivisen 

hoidon ja hoitotyön kehittämistä sekä tukea välillisesti koko hoitohenkilöstön asiantuntemusta. Palliatiivisen 

hoitotyön opinnot osana ylempää tutkintoa luovat edellytyksiä toimia palliatiivisen hoidon erityisosaamista 

vaativissa asiantuntijatehtävissä ja palliatiivisen hoidon kehittäjänä. Palliatiivisen hoidon osaamisen 

syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen 

kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

antaa myös pätevyyden hakea esimerkiksi lähiesimiestehtäviin. 

Palliatiivisen hoitotyön syventävien opintojen (YAMK) pilotti toteutetaan seitsemän ammattikorkeakoulun ja 

Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä 2019–2020. Koulutuksen toteutuksessa 

tehdään yhteistyötä myös yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien edustajien kanssa.  

Miten opinnot muodostuvat? 

Palliatiivisen hoidon opintoja on tarjolla 35 opintopistettä, joista opiskelija voi valita henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelmansa (HOPS) mukaan opintojaksot. Palliatiivisen hoidon opintojaksot toteutetaan 

verkostoyhteistyönä. Metropolia AMK:ssa ja Turku AMK:ssa koulutus toteutuu osana kliininen asiantuntijuus 

YAMK-tutkintoa. 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. Opintojen sijoittuminen Diakin Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen -YAMK-tutkintoon vaihtoehtoisina opintojaksoina näkyy liitteenä olevasta 

taulukosta. 

Lisätietoja koulutuksesta EduPal-hankkeen sivuilta https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/ ja 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Arja Suikkala (arja.suikkala@diak.fi), puh. 040 765 8927. 
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Opintojaksot ja osasuoritukset Op:t Koodit Ajoitus 

      
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT 55  

 Terveyden edistäminen ja marginalisaatio 10 TEM0010Y15S  

  

Mielenterveyden edistäminen yhteiskunnassa/  
01 Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op, Syksy 2019 

5 TEM0105Y15S 

 

syksy 2019 

  

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen marginalisaation 

vastaisessa työssä/ 

04 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito tai esim. vaihtoehtoisesti  

06 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa, kevät 2020 

5 TEM0205Y15S kevät 2020 

   
   

 Palvelujen ja osaamisen moniammatillinen kehittäminen 10 PAL0010Y15S 
 

  

Eriarvoisuutta vähentävät menetelmät sosiaali- ja terveyspalveluissa  

04 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito tai esim. vaihtoehtoisesti  

06 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa tai esim.   

03 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa, kevät 2020 

 

5 PAL0105Y15S kevät 2020 

  

Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa  

05 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, tai 

esim. vaihtoehtoisesti   

07 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa, 

syksy 2020 

5 PAL0205Y15S syksy 2020 

   
   

 

Näyttö johtamisen ja kehittämisen tukena  

02 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa (vastuu Savonia) /  

Patient-centered Nursing Process in Palliative Care 5 op, syksy 2019 

5 NÄY0005Y15S syksy 2019 

   
   

 Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä 5 STV0005Y15S 
 

  osasuoritus I 3 STV0103Y15S syksy 2019 

  osasuoritus II 2 STV0202Y15S syksy 2020 

   
   

 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta  10 TKI0010Y15S 
 

  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 TKI0105Y15S syksy 2019 

  Aineistot ja analyysimenetelmät 5 TKI0205Y15S kevät 2020 

   
   

 Johtaminen ja kehittäminen 10 JOH0010Y15S 
 

  Johtamisen haasteet ja lähestymistavat 5 JOH0105Y15S kevät 2020 

  Kehittävä johtaminen 5 JOH0205Y15S syksy 2020 

   
   

 Hyvinvointialojen etiikka 5 HAE0005Y15S kevät 2020 

   
   

OPINNÄYTETYÖ 30 
  

 Opinnäytetyö  30 OTT0030Y15S 
 

  Opinnäytetyö I 10 OTT0110Y15S syksy 2019 

  Opinnäytetyö II 10 OTT0210Y15S kevät 2020 

  Opinnäytetyö III 10 OTT0310Y15S syksy 2020 

   
   

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 
5 

  

 

Vapaasti valittavat opinnot  

04 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito, kevät 2020 tai esim. vaihtoehtoisesti  

06 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa, kevät 2020,  

05 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa, syksy 

2020 tai esim. vaihtoehtoisesti  

07 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa, 

syksy 2020 

5 VVO0005Y15S kevät 2020/ 

kesä 2020/ 

syksy 2020 

      
    Opinnot yhteensä 90     

 
 
 

 


