
SAATTOHOITOTYÖ, kuoleman kohtaaminen ja 
omaisten tukeminen (60 osp)

KENELLE?    

Saattohoitotyö -täydennyskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään 

kohtaavat elämän loppuvaiheessa olevia ihmisiä ja heidän läheisiään. Koulutukseen voivat osallistua esim. 

lähihoitajana tai sairaanhoitajana työskentelevät, vähimmäisvaatimuksena on alan ammatillinen tutkinto. 

OPINNOT

Koulutukseen sisältyy lähipäiviä, verkko-opintoja, suunnitelma kehittämistehtävästä sekä näyttö ammattitaidosta. 

Näyttö toteutetaan työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, joissa kohdataan elämän 

loppuvaiheessa olevia ihmisiä ja heidän läheisiään. 

Saattohoitotyö -koulutus on osa vanhustyön erikoisammattitutkinnon Saattohoitaja EAT –tutkintoa (180 osp).

Saattohoitotyö –koulutuksen suorittamisesta saa osatutkintotodistuksen. Opiskelija voi halutessaan jatkaa 

suorittamaan koko tutkinnon. Tutkinnon kokonaisuus muodostuu kolmesta tutkinnonosasta: Saattohoitotyö, 

palliatiivinen hoitotyö sekä vapaavalintainen tutkinnonosa. Koko tutkinnon hinta on 500 € tai oppisopimuksella 

maksuton.

Tervetuloa kehittämään elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamistasi! Saattohoitotyö -koulutus antaa 

valmiuksia toimia saattohoidon osaajana eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.  

KOULUTUS Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja omaisten tukeminen
Saattohoito 60 osp

AJANKOHTA 18.8.2021-21.12.2021

PAIKKA Luksia, Nummentie 6, Lohja

TOTEUTUS Lähipäivät, verkko-opinnot 

HINTA 200 € tai oppisopimuksella maksuton

HAKUAIKA 4.8.2021 mennessä

HAKEUTUMINEN Linkki hakulomakkeeseen

KOULUTTAJAT Vierailevat asiantuntijat

https://luksia.inschool.fi/browsecourses


Koulutuksen sisältö Kouluttajat

18.8.2021 Tervetuloa, orientaatio tutkinnon osan suorittamiseen

Saattohoito eri ympäristöissä

Saattohoidon laatuvaatimukset ja suositukset. 

Sanna Kuivalainen, AmO, 

tuotevastaava, Luksia  

15.9.2021 Saattohoidon lääketieteellinen näkökulma. 

Iäkäs saattohoidettava. 

Saattohoidettavan oireiden lääketieteellisen hoidon periaatteet

Hoitotyön menetelmät hyvässä saattohoidossa - Potilaan kokonaisvaltainen 

oireiden arviointi ja hoito

Laura Patinen, lääkäri, Terhokoti

Miina-Liisa Flinkkilä, sh, TtM, 

saattohoidon kouluttaja, Terhokoti

13.10.2021 Kuolevan ja hänen läheistensä kohtaaminen ja ohjaaminen - Kohtaaminen ja 

vuorovaikutus kuoleman lähestyessä ja sen jälkeen, potilaan ja läheisen ohjaus

Kehittämistehtävä -työpaja

Miina-Liisa Flinkkilä, sh, TtM, 

saattohoidon kouluttaja, Terhokoti

Sanna Kuivalainen, Luksia ja

Tamara Björkqvist, 

kehittämiskoordinaattori, 

Sosiaalitaito

10.11.2021 Saattohoitoseminaari klo 12-16

Seminaarin toteuttajina Gerometro, Sosiaalitaito, Metropolia ja Luksia

Eri puhujia

Ohjelma julkaistaan syksyllä

17.11.2021 Saattohoitotyössä jaksaminen

Työnohjaus, kollegiaalisuus, työssä jaksaminen  

Katri Thurman, sh, th, TtM, sosiaali-

ja terveysalan opettaja, työnohjaaja 

ja tietokirjailija

15.12.2021 Kehittämistehtävä -työpaja klo 8-12 Sanna Kuivalainen, Luksia ja Tamara 

Björkqvist, Sosiaalitaito 

Ohjelma

Koulutuspäivät klo 8-16, poikkeukset mainittu ohjelmassa. 



Koulutuksen toteuttajat

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on ammatillinen oppilaitos, joka tuottaa ammatillista perus- sekä 

erityisosaamista työelämän tarpeisiin. Luksia toimii koulutuksen suunnittelijana, pedagogisten ratkaisujen 

tarjoajana sekä koulutuksen toteuttajana yhteistyössä Luksia oppisopimuskeskuksen kanssa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sosiaalitaidon kanssa, joka on Länsi- ja Keski- Uudellamaalla toimiva 

sosiaalialan osaamiskeskus. Sosiaalitaidon tavoitteena on kehittää kuntien sosiaalipalvelujen asiantuntijuutta, 

tietoperustaa sekä erityisosaamista.  

Lisätietoa hakeutumisesta ja koulutuksesta: Lisätietoa oppisopimuksesta: 

Sanna Kuivalainen Paula Lähteenkorva

Ammatillinen opettaja, AmO Koulutustarkastaja

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

puh. 044 379 5701 Työelämäpalvelut/Oppisopimuskeskus

sanna.kuivalainen2@luksia.fi puh. 044 369 6656

paula.lahteenkorva@luksia.fi

Lisätietoa yhteistyöstä:

Tamara Björkqvist

Kehittämiskoordinaattori

Sosiaalitaito 

puh. 0400 488 433

tamara.bjorkqvist@sosiaalitaito.fi

Tervetuloa mukaan!
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