
 

Lisätietoja koulutuksista antaa: 

Hanna Hävölä 

Terveydenhuollon erityisasiantuntija 

palliatiivinen hoito ja saattohoito 

+358417302440 

hanna.havola1@tampere.fi 

 

Tampereen kaupunki 

Hyvinvoinnin palvelualue 

Ikäihmisten palveluryhmä 

Romsinkuja 5 G 

33180 Tampere 

 

TASO 1, perusteet 
 

Soveltuu työntekijälle, jolla ei vielä ole 
kokemusta palliatiivisesta hoidosta ja 
saattohoidosta tai sitä on hyvin vähän. 

 

TASO 2, jatko 
 

Soveltuu työntekijälle, jolla on jonkin verran 
kokemusta ja osaamista palliatiivisesta 
hoidosta ja saattohoidosta. 

 

TASO 3, syventävät 
 

Soveltuu työntekijälle, jolla on runsaasti 
kokemusta ja osaamista palliatiivisesta 
hoidosta ja saattohoidosta, ja joka haluaa 
esim. toimia saattohoidon vastuuhoitajana 
tai kehittää saattohoitoa omassa 
työyksikössään. 

 
 

 

 

IKÄIHMISTEN PALVELURYHMÄN 
TARJOAMAA KOULUTUSTA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PALLIATIIVISEN HOIDON 

JA SAATTOHOIDON 

KOULUTUSKALENTERI 
 

2022 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

koulutuskalenteriin on listattu vuonna 2022 tarjolla 

olevat sisäiset koulutukset. Koulutukset löytyvät myös 

Taskusta ikäihmisten palveluiden koulutus- ja 

tapahtumakalenterista.   

Koulutuksiin voi osallistua Tampereen 

kaupungin/Oriveden kaupungin oman tuotannon 

henkilökunta sekä Tampereen kaupungille 

ostopalveluita tuottavien yksiköiden henkilökunta. 



 

 

 

 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutuskalenteri 2022 on rakennettu aiempien 

koulutuspalautteiden sekä maaliskuussa 2022 toteutetun koulutustarvekyselyn pohjalta. 

Koulutusrakenteessa on huomioitu myös Palliatiivisen hoidon kansallinen laatusuositus 

(THL 2022) sekä Laatukäsikirja elämän loppuvaiheen hoitoon iäkkäiden ihmisten 

palveluissa (THL 2022). 

 

Koska tarvetta on sekä jatkuvaan perustason koulutukseen että pidemmälle vietyyn ja 

syventävään koulutukseen, kalenteriin on nyt värikoodattu eri koulutustasot 

helpottamaan sopivimman koulutuksen valitsemista.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taso 1, perusteet

• Osallistujalla vain vähän 
tai ei lainkaan 
kokemusta 
palliatiivisesta/saatto-
hoidosta

• Koulutus sisältää 
tiivistetysti tärkeimmät 
ydinasiat palliatiivisesta 
hoidosta ja 
saattohoidosta

Taso 2, jatko

• Osallistujalla on jonkin 
verran kokemusta ja 
osaamista palliatiivisesta/ 
saattohoidosta

• Koulutuksessa 
paneudutaan 
kokonaisvaltaiseen ja 
yksilökeskeiseen, 
elämänlaatua ylläpitävään 
hoitoon sekä vaikuttavaan 
oirehoitoon ja läheisten 
tukemiseen

Taso 3, syventävät

• Osallistujalla on runsaasti 
kokemusta ja osaamista 
palliatiivisesta/saatto-
hoidosta sekä 
mahdollisesti aiempaa 
lisäkoulutusta aiheesta

• Koulutuksessa 
syvennetään osaamista ja 
ymmärrystä palliatiivisen 
hoidon ja saattohoidon eri 
ilmiöistä, inhimillisestä 
saattohoidosta sekä 
arvostavasta kuoleman 
jälkeisestä tuesta



 

 

Aika Koulutuksen otsikko ja sisältö Toteutus Ilmoittautuminen Taso 

11.5.2022 

klo 12-14 

Saattohoito vammaispalveluissa 

Vammaispalveluiden henkilökunnalle 

kohdennettu peruskoulutus. 

Teams/Hybridi 10.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/djq

muihq/ 

1 

18.5.2022 

klo 13-

14.30 

Elämän loppuvaiheen ennakoiva 

hoitosuunnitelma ja hoidon linjaukset 

Mitä ennakoiva hoitosuunnitelma 

tarkoittaa käytännössä ja miten se 

turvaa hyvää elämän loppuvaiheen 

hoitoa? 

Teams 17.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/r25k

o95b/ 

 

2 

25.5.2022 

klo 13-14 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

uusimmat kansalliset laatusuositukset 

pähkinänkuoressa 

Koulutuksessa käydään läpi THL:n 

v.2022 julkaisemien kansallisen 

laatusuosituksen sekä ikäihmisten 

palveluiden laatukäsikirjan ydinasiat. 

Teams 19.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/k1we

o24l/ 

 

2 3 

31.5.2022 

klo 13-14 

Saattohoidon perusteet I 

Perustietoa palliatiivisesta hoidosta ja 

saattohoidosta sekä fyysisten oireiden 

hoitamisesta. 

Teams 26.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/lustz

c1v/ 

 

1 

1.6.2022 

klo 13-15 

SAHOVA-verkoston yhteistapaaminen 

Saattohoidon vastuuhoitajaverkoston 

(SAHOVA) jäsenille tarkoitettu 

kokoontuminen, tarkempaa infoa 

lähetetään sähköpostilistan kautta 

verkostoon kuuluville. 

LÄHI/hybridi 

Urpulan 

kerhohuone 

Lähiosallistuminen 

mahdollista 20:lle 

ensimmäiseksi 

ilmoittautuneelle. 

27.5.2022 mennessä 

sähköpostitse 

hanna.havola1@ta

mpere.fi 

 

 

3 

2.6.2022 

klo 13-15 

Palliatiivisessa hoidossa olevan asiakkaan 

kipu ja sen kokonaisvaltainen hoito 

Koulutuksessa tarkastellaan kuolevan 

ihmisen kipua moniulotteisena ilmiönä ja 

käydään läpi saattohoidossa olevan 

asiakkaan kokonaisvaltaisen 

kivunhoidon lääkkeettömiä menetelmiä 

sekä lääkehoitoa. 

Teams 27.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/o9k

mbagi/ 

 

2 3 

6.6.2022 

klo 13-15 

 

Palliatiivisessa hoidossa olevan asiakkaan 

moninaiset oireet ja niiden hoito 

Koulutuksessa käydään läpi 

saattohoidossa olevan asiakkaan 

tyypillisiä somaattisia oireita (kipua 

lukuun ottamatta) sekä näiden oireiden 

arviointia ja hoitomenetelmiä.  

 

Teams 31.5.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/hnnc

1gpf/ 

 

2 3 3 

 

 

Koulutusten viimeiset ilmoittautumispäivämäärät ja ilmoittautumislinkit löytyvät 

aina ko. koulutuksen kohdalta. Mikäli koulutuksen sisältö/paikka tarkentuu 

myöhemmin tai koulutuksen osallistujamäärää on rajoitettu, siitä on myös mainittu 

kalenterissa. 
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Aika Koulutuksen otsikko ja sisältö Toteutus Ilmoittautuminen Taso 
7.6.2022 

klo 13-14 

Saattohoidon perusteet II 

Perustietoa palliatiivisessa hoidossa ja 

saattohoidossa olevan asiakkaan 

kohtaamisesta ja tukemisesta, 

kuolemassa olevan asiakkaan hoidosta 

sekä läheisten kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. Suositeltavaa on, että tätä 

koulutusta edeltävästi on käyty 

Saattohoidon perusteet I -koulutus. 

Teams 1.6.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/xbst

s2iz/  

 

1 

17.8.2022 

klo 13-14 

Saattohoidon perusteet I 

Perustietoa palliatiivisesta hoidosta ja 

saattohoidosta sekä fyysisten oireiden 

hoidosta. 

Teams 15.8.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/i6a6

hlnf/ 

 

1 

23.8.2022 

klo 13-14 

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa 

olevan asiakkaan lääkehoito 

Koulutuksessa käydään läpi tyypillisiä 

lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä ja 

erityisesti huomioitavia seikkoja. 

Teams 17.8.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/7y47

zqzp/ 

 

3 

24.8.2022 

klo 13-14 

Saattohoidon perusteet II 

Perustietoa palliatiivisessa hoidossa ja 

saattohoidossa olevan asiakkaan 

kohtaamisesta ja tukemisesta, 

kuolemassa olevan asiakkaan hoidosta 

sekä läheisten kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. Suositeltavaa on, että tätä 

koulutusta edeltävästi on käyty 

Saattohoidon perusteet I -koulutus. 

Teams 18.8.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/sj45

ngy9/ 

 

1 

31.8.2022 

klo 13-14 

Näyttö käyttöön: Palliatiivisessa hoidossa 

ja saattohoidossa olevan potilaan 

suunhoito -hoitosuositus 

Keväällä 2022 julkaistun Hotus -

hoitosuosituksen keskeiset sisällöt. 

Teams 25.8.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/giyx

k4mu/ 

 

2 3 

7.9.2022 

klo 13-

15.30 

Kuolevan läheiset – haaste vai voimavara 

saattohoidossa 

Koulutuksessa pohditaan läheisten roolia 

ja merkitystä saattohoidossa sekä 

etsitään yhdessä toimivia tapoja 

kohdata ja tukea läheisiä. 

LÄHI/KOVA 

juhlatalo 

31.8.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/tcvt

mc34/  

2 

28.9.2022 

klo 13-

14.30 

Kun kuolema on tässä ja nyt - 

kuolemassa olevan asiakkaan hoito ja 

kuoleman jälkeiset käytännön toimet 

Koulutuksessa käydään läpi 

kuolinoireita ja niiden tunnistamista, 

kuolevan vierellä olevan läheisen 

tukemista sekä kuoleman jälkeen 

huolehdittavia käytännön toimia. 

Lisäksi pohditaan sitä, miten asioita voi 

ennakoida. 

Teams 12.9.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/xz3r

8iwv/ 

 

1 2 

5.10.2022 

8.30-15.30 

SAHOVA-verkoston koulutuspäivä 

Saattohoidon vastuuhoitajaverkoston 

(SAHOVA) jäsenille tarkoitettu 

koulutuspäivä, tarkempaa infoa 

lähetetään sähköpostilistan kautta 

verkostoon kuuluville. 

 

 

 

LÄHI/KOVA 

juhlatalo 

23.9.2022 mennessä 

sähköpostitse 

hanna.havola1@ta

mpere.fi 

 

3 
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Aika Koulutuksen otsikko ja sisältö Toteutus Ilmoittautuminen Taso 
19.10.2022 

klo 13-

14.30 

Kun asiakas haluaa kuolla kotona – 

kotisaattohoidon erityispiirteet 

Kotihoidon henkilökunnalle suunnattu 

koulutus, jossa tarkastellaan 

kotisaattohoidon järjestämistä ja sitä 

tukevia palveluita sekä kotisaattohoidon 

erityispiirteitä. 

Teams 13.10.2022 

mennessä 

https://zef.fi/s/ev7l

q5nn/ 

 

2 

2.11.2022 

klo 13-14 

Palliatiivinen sedaatio oirehoidon 

välineenä 

Mitä palliatiivinen sedaatio tarkoittaa ja 

mitä siitä tulee tietää perustasolla 

työskenneltäessä? 

Teams 27.10.2022 

mennessä 

https://zef.fi/s/fme5

nour/ 

 

3 

9.11.2022 

klo 8.30-

15.30 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

koulutuspäivä 

Koulutuspäivässä käydään läpi 

palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

keskeisiä teemoja asiantuntijaluentojen 

ja yhteisen työpajatyöskentelyn avulla. 

Tarkempi päivän ohjelma ilmoitetaan 

lähempänä koulutusajankohtaa. 

LÄHI/KOVA 

juhlatalo 

26.10.2022 

mennessä 

https://zef.fi/s/pyd4

9bbi/ 

 

1 2 

16.11.2022 

klo 13-

15.30 

Ammatillisuus ja hyvinvointi – eväitä 

saattohoitotyössä jaksamiseen 

Koulutuksessa tarkastellaan hoitajan 

ammatillisuutta ja erilaisia rooleja 

saattohoidossa olevan asiakkaan ja 

hänen läheistensä rinnalla, pohditaan 

moniammatillisuutta sekä etsitään 

välineitä työhyvinvointiin ja 

saattohoitotyössä jaksamiseen. 

LÄHI/KOVA 

juhlatalo 

8.10.2022 mennessä 

https://zef.fi/s/mhw

v5qpq/ 

 

2 

23.11.2022 

klo 12.30-

15.30 

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

koulutusiltapäiväpäivä 

vammaispalveluiden henkilökunnalle 

Vammaispalveluissa työskenteleville 

henkilöille suunnattu koulutusiltapäivä, 

jossa käydään läpi perusasioista 

palliatiivisesta hoidosta ja 

saattohoidosta, fyysisten oireiden 

hoitamisesta, asiakkaan kohtaamisesta 

ja tukemisesta, kuolemassa olevan 

asiakkaan hoidosta sekä läheisten kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä, 

vammaispalveluiden erityispiirteet 

huomioiden. 

LÄHI/paikka 

tarkentuu 

myöhemmin 

15.11.2022 

mennessä 

https://zef.fi/s/l0ei9

k77/ 

 

1 

 

 
 

 

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN KOULUTUKSIIN! 
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