
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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PALLIATIIVISEN JA 

SAATTOHOIDON 

KOULUTUS (5 x 2,5 t)

KOULUTUS KOOSTUU viidestä koulutustapahtumasta, joissa kerrataan ja vahvistetaan palliatiivisen hoitotyön 
osaamista sekä yhtenäistetään hoitokäytäntöjä.

KOULUTUS ALKAA 4.12.2019 ja päättyy 29.4.2020. Osallistumista toivotaan kaikkiin koulutustapahtumiin, mutta 
osallistua voi myös yksittäisiin päiviin. 

KOHDERYHMÄ: Lääkärit ja hoitotyöntekijät 

OSALLISTUMINEN ETÄYHTEYKSIN Koulutukseen on mahdollista osallistua Skypen ja videoneuvotteluyhteyden välityksellä.  Jos 
etäyhteys  kiinnostaa, ota yhteys sähköpostitse taydennyskoulutus@seamk.fi.

LISÄTIETOJA antaa koulutussuunnittelijat Terhi Hirsimäki p. 040 830 0484, terhi.hirsimaki@seamk.fi ja Tuula Salo, p. 040 830 2386, 
tuula.salo@seamk.fi.

ILMOITTAUTUMINEN  koko koulutuskokonaisuuteen (5 x 2,5 h) 20.11.2019 mennessä.
Yksittäisiin koulutustapahtumiin ilmoittautuminen: 4.12.2019 koulutukseen 20.11.2019 mennessä, 15.1.2020 koulutukseen 
19.12.2019 mennessä, 12.2.2020 koulutukseen 29.1.2020 mennessä, 18.3.2020 koulutukseen 4.3.2020 mennessä ja 29.4.2020 
koulutukseen 15.4.2020 mennessä osoitteeseen http://bit.ly/palliatiivinenjasaattohoito

EPSHP:n henkilöstön ilmoittautumiset HR-työpöydän kautta.  

KOULUTUSTAPAHTUMAT

1 PALLIATIIVISEN HOIDON HOITOLINJAUKSET EPSHP:SSÄ
4.12.2019 klo 13.30-16.00
Kaisa Anttila, osastonylilääkäri, Palliatiivinen keskus, 
EPSHP
Elina Koppelomäki, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, 
Palliatiivinen keskus, EPSHP
Juho Lehto, ylilääkäri, Palliatiivinen yksikkö, TAYS 

4 KUOLEMA JA SURU
18.3.2020 klo 13.30-16.00
Harri Heinonen, sairaalateologi, työohjaaja, 
prosessikonsultti, saattohoidon kouluttaja, TYKS

2 OIREENMUKAINEN HOITO
15.1.2020 klo 13.30-16.00
Reetta Piili, EL, Palliatiivinen yksikkö, TAYS 
Tuomo Ylinen, anestesiologi, EPSHP 

5 TYÖSSÄJAKSAMINEN JA VUOROVAIKUTUS
29.4.2020 klo 13.30-16.00
Riikka Koivisto, sosiaalipsykologi, toimitusjohtaja, Koivikko-
koti

3 PALLIATIIVINEN HOITO JA SAATTOHOITO HOITOTYÖN 
NÄKÖKULMSTA
12.2.2020 klo 13.30-16.00
Johanna Järvi, sairaanhoitaja, Syöpätautien 
poliklinikka/Palliatiivinen keskus, EPSHP 
Maria Leppälä, sairaanhoitaja, Kuusiolinnan kotisairaala 

mailto:taydennyskoulutus@seamk.fi
http://bit.ly/palliatiivinenjasaattohoito


PALLIATIIVISEN HOIDON 
HOITOLINJAUKSET EPSHP:SSÄ

4.12.2019 klo 13.30-16.00
Kahvitauko klo 14.30

Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali 

KOULUTTAJAT
Kaisa Anttila, osastonylilääkäri, Palliatiivinen keskus, EPSHP
Elina Koppelomäki, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Palliatiivinen keskus, EPSHP
Juho Lehto, ylilääkäri, Palliatiivinen yksikkö, TAYS

SISÄLTÖ
Palliatiivinen hoito Suomessa nyt ja huomenna
Palliatiivisen hoidon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla nyt ja huomenna 
Hoitolinjaukset ja elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma

HINTA
Koulutussarjan (5 x 2,5h) hinta on 199 € + 47,76 € ( alv 24 %) yhteensä 246,76 €
Koulutustapahtuman hinta on 46 € + 11,04 € (alv 24 %) yhteensä 57,04 €. Luentomateriaali jaetaan
sähköisenä.

Kahvituksen tarjoavat Kyowa Kirin ja Grex Medical.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu 
koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen 
sattuessa osallistujan voi vaihtaa. 

seamk.fi/taydennyskoulutus
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OIREENMUKAINEN HOITO

15.1.2020 klo 13.30-16.00
Kahvitauko klo 14.30

Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali 

KOULUTTAJAT
Reetta Piili, EL, Palliatiivinen yksikkö, TAYS
Tuomo Ylinen, anestesiologi, EPSHP

SISÄLTÖ
13.30-14.30 Palliatiivinen kivunhoito, Tuomo Ylinen, EPSHP
14.45-16.00 Palliatiivisen ja saattohoitopotilaan muiden yleisimpien oireiden hoito, Reetta Piili, TAYS

HINTA
Koulutussarjan (5 x 2,5 h) hinta on 199 € + 47,76 € ( alv 24 %) yhteensä 246,76 €
Koulutustapahtuman hinta on 46 € + 11,04 € (alv 24 %) yhteensä 57,04 €. Luentomateriaali jaetaan 
sähköisenä.

Kahvituksen tarjoaa Grex Medical.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu 
koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen 
sattuessa osallistujan voi vaihtaa. 

seamk.fi/taydennyskoulutus
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12.2.2020 klo 13.30-16.00
Kahvitauko klo 14.30

Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali 

KOULUTTAJAT
Johanna Järvi, sairaanhoitaja, Syöpätautien poliklinikka/Palliatiivinen keskus, EPSHP 
Maria Leppälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna

SISÄLTÖ 
Mitä palliatiivinen ja saattohoito on perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa?
Palliatiivisesta hoitolinjauksesta kuolemaan- hoitotyön periaatteet

HINTA
Koulutussarjan (5 x 2,5 h) hinta on 199 € + 47,76 € ( alv 24 %) yhteensä 246,76 €
Koulutustapahtuman hinta on 46 € + 11,04 € (alv 24 %) yhteensä 57,04 €. Luentomateriaali jaetaan 
sähköisenä.

Kahvituksen tarjoaa Kyowa Kirin.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu 
koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa 
osallistujan voi vaihtaa. 

seamk.fi/taydennyskoulutus
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KUOLEMA JA SURU

18.3.2020 klo 13.30-16.00
Kahvitauko klo 14.30

Paikka: Seinäjoki, Koskenalantie 16, Mediwest

KOULUTTAJA Harri Heinonen, sairaalateologi, työohjaaja, prosessikonsultti, saattohoidon kouluttaja, TYKS

SISÄLTÖ 
Halu elää, pakko kuolla – luento käsittelee kuoleman lempeitä ja auttavia kasvoja, elämän 
merkityksellisyyttä, luopumista ja surua 

Minä kuolen, sinä kuolet, hän kuolee – luento käsittelee kuolevan eksistentiaalista ahdistusta sekä sitä, 
miten potilaan lähestyvä kuolema näyttäytyy sekä läheisten että terveydenhuollon henkilökunnan 
näkökulmasta ja mitä meidän työntekijöinä tulee sietää, jotta toimimme palliatiivisen- tai 
saattohoitopotilaan ja läheisten parhaaksi

HINTA
Koulutussarjan (5 x 2,5 h)hinta on 199 € + 47,76 € ( alv 24 %) yhteensä 246,76 €
Koulutustapahtuman hinta on 46 € + 11,04 € (alv 24 %) yhteensä 57,04 €. Luentomateriaali jaetaan 
sähköisenä.

Kahvituksen tarjoaa Amgen.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu 
koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa 
osallistujan voi vaihtaa. 

seamk.fi/taydennyskoulutus
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TYÖSSÄJAKSAMINEN JA 
VUOROVAIKUTUS

29.4.2020 klo 13.30-16.00
Kahvitauko klo 14.45

Paikka: Seinäjoen keskussairaala, Hanneksenrinne 7, iso luentosali 

KOULUTTAJA Riikka Koivisto, sosiaalipsykologi, toimitusjohtaja, Koivikko-koti

SISÄLTÖ
Kohtaamisen ytimessä 
• tarkastellaan niitä keinoja, joilla ottaa puheeksi vaikea, henkeä uhkaava asia ja kuinka kohdata potilas tai 

läheinen, joka tarvitsee psykososiaalista tukea osana hoitajan ja lääkärin perustehtävää

Työhyvinvoinnin ytimessä

• tarkastellaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, resilienssiin ja myötätuntouupumuksen ehkäisyyn 
liittyviä konkreettisia keinoja, joilla itse voi vaikuttaa siihen, millaista on mennä töihin, kohdata läheisiä, 
potilaita, kollegoita tai pomoja. 

HINTA
Koulutussarjan (5 x 2,5 h) hinta on 199 € + 47,76 € ( alv 24 %) yhteensä 246,76 €
Koulutustapahtuman hinta on 46 € + 11,04 € (alv 24 %) yhteensä 57,04 €. Luentomateriaali jaetaan 
sähköisenä.

Kahvituksen tarjoaa Kyowa Kirin.

Peruutusehdot
Osallistumisen peruuntuessa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli varattu 
koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutushinnan. Esteen sattuessa 
osallistujan voi vaihtaa. 

seamk.fi/taydennyskoulutus
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