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6. Palliatiivisen hoitotyön erityisosaaminen ja urakehitys 
 
Expertise in palliative care and clinical career  

 

 
 
 
EduPal-hankkeessa on suunniteltu ja sen aikana on käynnistetty palliatiivisen hoidon asiantun-

tija -erikoistumiskoulutus ja kliininen asiantuntija (ylempi AMK) – palliatiivisen hoidon asiantun-

tijuus -koulutus. Koulutukset tuottavat osaamista palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtäviin sekä 

mahdollistaa erilaisia urapolkuja hoitotyön ammattilaisille. Selvitysten ja työelämän edustajien 

mukaan palliatiivisen hoidon asiantuntijuudelle on selkeä tarve. 

 

 
Tiivistelmä  

 
Korkealaatuisen palliatiivisen hoidon edellytyksenä on koulutettu ja osaava sosiaali- ja tervey-

denhuollon henkilöstö. Palliatiivisen hoidon ja palvelujen kehittäminen vaatii siten toteuttavan 

henkilöstön osaamisen systemaattista kehittämistä, asiantuntijuuden tunnustamista ja koulu-

tus- ja uramahdollisuuksien tukemista. Sairaanhoitajan osaaminen kehittyy perus- ja jatkokoulu-

tuksen sekä työkokemuksen kautta palliatiivisen hoidon ja hoitotyön asiantuntijaksi. Palliatiivi-

sen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus ja kliininen asiantuntija (ylempi AMK) –  palliatiivi-

sen hoidon asiantuntijuus -koulutus mahdollistavat urapolun, jolla voidaan varmistaa palliatiivi-

sessa hoidossa toimivien asiantuntijoiden saatavuus myös tulevaisuudessa. Koulutukset suunni-

teltiin ja kliininen asiantuntija (ylempi AMK) – palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutus 

myös pilotoitiin EduPal-hankkeessa (Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen monialainen ja työ-

elämälähtöinen kehittäminen -hanke). 
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Abstract   
 
Educated and competent staff is a necessity in the provision of high-quality palliative care. The 

development of palliative care and services requires systematic development of staff competen-

cies, recognitions of their expertise and support for education and career opportunities. The ex-

pertise in palliative care develops through education and experience from basic to advanced clin-

ical practice. Specializing and advanced practice, palliative care (Master on Health Care) educa-

tion enables learning pathways which ensure the highly qualified professionals in the field of pal-

liative care also in the future. In the EduPal -project we developed national curricula for the two 

educations and piloted the advanced clinical practice education module on palliative care.    

 

 
Mahdollisuus kehittyä työuran aikana 

 
Korkeatasoinen palliatiivinen hoito edellyttää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusopetuk-

sen ja jatkokoulutuksen kehittämistä ja järjestämistä (STM 2019). STM:n (2017; 2019) selvitysten 

mukaan palliatiivisen koulutuksen taso vaihtelee ja erityistason asiantuntijoita on vähän. Tämä 

muodostaa keskeisen haasteen palliatiivisen hoidon järjestämiselle. EduPal-hankkeessa vastattiin 

asiantuntijavajeeseen suunnittelemalla palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus ja 

kliininen asiantuntija (ylempi AMK) – palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutus.   

 

Palliatiivisen hoitotyön osaamisen kehittymisen kuvaamisessa hyödynnettiin STM:n (2009; 2016; 

2020) näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijuustoimintamallia (Kuvio 1). Palliatiivisessa hoi-

dossa toimivilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä pitää olla mahdollisuus kehittää 

työuransa aikana osaamistaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Toisaalta on olennaista 

vastata sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palliatiivisen hoidon osaamistarpeisiin tarjoa-

malla heille osaamista syventävää ja laajentavaa koulutusta. 
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Kuvio 1. Kliinisen asiantuntijuuden kehittyminen eri koulutustasoilla  
(mukaillen STM 2009; 2020)  

 

 

Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa 

 
Työelämän tarpeiden huomioimiseksi EduPal-hankkeessa järjestettiin työpajoja, joihin kutsuttiin 

palliatiivisen hoidon asiantuntijoita ja lähijohtajia. Työpajoissa tunnistettiin valtakunnallisesti ja 

alueellisesti keskeisimpiä erikoisalan osaamis- ja kehittämistarpeita koulutusten suunnittelun tu-

eksi. Lisäksi hyödynnettiin koulutuksen suunnittelua tukevia julkaisuja (Hökkä ym. 2020; Sulosaari 

ym. 2020) sekä kansainvälistä palliatiivisen hoitotyön koulutusta koskevaa suositusta (European 

Association of Palliative Care 2004).   

 

Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön perustehtävä ja siihen liittyvä hen-

kilöstön osaamistarve määrittelee sen, mitä koulutusta ja osaamista henkilöstöltä edellytetään. 

Palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kehittymistä voidaan kuvata eri tasoilla osaamisvaatimus-

ten ja asiantuntijoiden määrän avulla (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Kliinisen asiantuntijuuden eri tasot, esimerkkinä sairaanhoitaja 

  

Palliatiivisessa hoidossa tarvitaan työelämän edustajien mukaan eritasoisia koulutuksia. Koulu-

tusten tarve on jatkuvaa.  Palliatiivisen hoidon osaamiskeskusten ja työyksiköiden roolia ja siellä 

työskentelevien henkilöiden osaamista tulee edelleen kehittää. Palliatiivisen hoidon asiantunti-

joita tarvitaan myös esimerkiksi hoivakodeissa ja kotihoidossa. STM:n (2019) mukaan perus- ja A-

tason yksiköissä tulisi olla palliatiiviseen hoitotyöhön erikoistunut vastuuhoitaja ja B/C-tason yk-

siköissä palliatiiviseen hoitotyöhön erikoistuneiden hoitajien lisäksi vastuuhenkilönä ja toimintaa 

kehittämässä kliininen asiantuntija (ylempi AMK, palliatiivinen hoito). Lisäksi tarvitaan palliatiivi-

sen hoitotyön tutkimusosaajia. Työelämän edustajat ovat toivoneet tiivistä yhteistyötä koulutus-

organisaatioiden edustajien kanssa. He pitävät tärkeänä työelämän asiantuntijoiden osaamisen 

hyödyntämistä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Työelämän ja koulutuksen toimijoi-

den keskinäinen verkostoituminen ja vuorovaikutus ovat oleellisia palliatiivisen hoidon ja sen kou-

lutuksen kehittämisessä. 

 

Hyvä, että koulutusorganisaatiot keskustelevat työelämän kanssa koulutuksen toiveista 

ja tunnistetaan työelämän tarpeet.” 

 

Kliiniset asiantun�jasairaanhoitajat 
(Ylempi AMK)

Pallia�ivisen hoitoon kliinises� 
erikoistuneet sairaanhoitajat 
(Erikoistumiskoulutus, AMK)

Täydennyskoulutetut sairaanhoitajat 
(AMK)

Pallia�ivisen hoitotyön perusopinnot 
sairaanhoitaja (AMK)
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 EduPal-hankkeen aikana työelämän edustajilta pyydettiin palautetta heidän ja koulutusorgani-

saatioiden välisestä yhteistyöstä ja koulutusten hyödynnettävyydestä. Heidän mielestään koulu-

tuksessa olevat sairaanhoitajat toimivat asiantuntijoina palliatiivisessa tiimissä, jakoivat osaamis-

taan työyhteisössä ja kehittivät sekä palliatiivista hoitotyötä että laadukasta ja inhimillistä vuoro-

vaikutusta potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Erikoistumiskoulutus ja ylempi ammattikorkea-

koulututkinto mahdollistavat työelämässä olevien sairaanhoitajien työelämän käytäntöjen kehit-

tämisen. Nämä koulutukset ovat erinomainen osoitus työelämälähtöisistä jatkuvan oppimisen 

mahdollisuuksista syventää asiantuntijuutta sekä ei-tutkintoon johtavassa että tutkintoon johta-

vassa koulutuksessa.  

 

Esimiehenä koen, että se tuo paljon osaamista työyhteisöön… saamme työkaluja.” 

 

 

Asiantuntijuutta erikoistumiskoulutuksesta 

 
STM:n (2017) selvityksessä keskeisenä ratkaisuna palliatiivisen hoidon asiantuntijoiden osaamis-

vajeeseen tuotiin esille sairaanhoitajien amk-tutkinnon jälkeinen palliatiivisen hoidon erikoitu-

miskoulutus. Osana EduPal-hanketta laadittiin valtakunnallisen erikoistumiskoulutuksen opetus-

suunnitelman perusteet. Koulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut vastaavat itsenäisesti eri-

koistumiskoulutuksen toteutuksesta.    

 

Erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja toteutuu monimuotokoulutuksena. 

Opiskelu kestää noin vuoden työn ohessa opiskeltuna. Koulutus on tarkoitettu työelämässä jo 

toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää palliatiivisen hoi-

totyön osaamista erityisesti A-tason yksiköiden vastuuhenkilönä (esim. terveyskeskuksessa työs-

kentelevä sairaanhoitaja) tai työssään B- ja C-erityistasoilla (esim. kotisairaalassa tai palliatiivi-

sessa keskuksessa työskenteleviltä vaadittava pätevyys) (ks. Suikkala ym. 2020).  Erikoistumiskou-

lutus vahvistaa opiskelijan erityisosaamista palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa, edistää asi-

antuntijuutta palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä kehittää 

osaamista näyttöön perustuvan hoidon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Moniam-

matillisen ja -alaisen yhteistyön tärkeys korostuu koulutuksessa. Koulutukseen sisältyvät oppimis-

tehtävät integroidaan opiskelijan työyhteisön osaamisen ja toimintojen kehittämiseen.  
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Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus koostuu neljästä eri moduulista (Kuvio 3). 

1) Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöisen prosessi, 2) Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 3) Psy-

kososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö sekä 4) Vapaasti valittavat opinnot -moduuli, jossa 

opiskelija valitsee oman asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvän teeman. Koulutus koostuu 12 

lähipäivästä. Opinnoissa korostuu lähipäivien välillä tapahtuva itsenäinen opiskelu sekä opiskeli-

jan hoitotyötä ja työyhteisön osaamista kehittävä toiminta. Osaamista vahvistavat niin itsenäi-

sesti opiskeltavat kuin lähipäivien yhteydessä olevat eri alojen asiantuntijoiden luennot. Opiske-

lija kehittää työyhteisön palliatiivista hoitoa kehittämistehtävän avulla, jonka hän esittää koulu-

tuksen lopussa järjestettävässä alueellisessa symposiumissa. Koulutuksen lopussa opiskelija an-

taa osaamisen näytön tekemällä valtakunnallisen lopputentin.   

 

 

Kuvio 3. Erikoistumiskoulutuksen rakenne ja keskeinen sisältö 

 

Erikoistuminen tarjoaa urapolun 
 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on vastata työelämän muuttuviin osaamis-

vaatimuksiin sekä vahvistaa ammattikorkeakoulun ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) – palliatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutus tarjoaa sosi-

aali- ja terveysalan työntekijöille urapolun, jonka avulla on mahdollista edetä kliinisiin asiantun-
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op Pallia�ivisen hoidon asiakaslähtöinen 

prosessi 6 op

Oirehoito ja kuolevan po�laan hoito 
10 op

Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja 
�imityö 9 op

Vapaas� vali�ava kokonaisuus 5 op

- Keskeiset käsi�eet
- Hoidon järjestäminen Suomessa

- Hoitolinjaukset/rajaukset

- Oirearvioin�, oirehoito ja hoidon 
vaiku�avuuden arvioin�

- Kuoleman prosessi

- Psykososiaalinen tuki ja au�amismenetelmät
- Suru ja toivo

- Työssä jaksaminen

Kehi�ämistyö
Sisältää valtakunnallisen lopputen�n
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tijatehtäviin. Palliatiivisen hoidon osaamista syventävä kokonaisuus on osa sosiaali- ja terveys-

alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (90 op), joka mahdollistaa kehittymisen vaativiin 

asiantuntijatehtäviin. Toisin kuin erikoistumiskoulutus se on tutkintoon johtava ja antaa kelpoi-

suuden julkiseen virkaan tai tehtävään, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto (Asetus 

426/2005).  Tutkintonimike ei ole kliininen asiantuntija, vaan sosiaali- ja terveysalan ylempi am-

mattikorkeakoulututkinto esimerkiksi sairaanhoitaja (YAMK). Syventävät opinnot (valinnai-

set/suuntaavat/vapaasti valittavat opinnot ammattikorkeakoulusta riippuen) on mahdollista 

opiskella eri tavoin osana tutkintoon johtavaa koulutusta. Opiskelu toteutuu ristiinopiskelun pe-

riaatteella, eli opiskelija valitsee 30 opintopistettä palliatiivisen hoidon syventäviä opintojaksoja 

niistä ammattikorkeakouluista, joissa niitä järjestetään. 

 

Koulutuksessa saavutettava osaaminen perustuu kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan kou-

lutuksen osaamistavoitteisiin (mm. International Council of Nurses 2020) ja kansallisen kliinisen 

asiantuntijakoulutuksen osaamiskuvaukseen (Sulosaari ym. 2020). Opiskelija voi valita myös opin-

toja, joilla hän suuntaa osaamistaan johtamistehtäviin. Kliininen asiantuntija (ylempi AMK) – pal-

liatiivisen hoidon asiantuntijuus -koulutuksen tavoitteena on erityisesti kehittää asiantuntijaosaa-

mista palliatiivisen hoidon vaativuustasolle B/C. Tämä vahvistaa jo olemassa olevaa vaativan ta-

son palliatiivisen hoidon kliinistä erityisosaamista, edistää hoitotyön kehittämisosaamista ja välil-

lisesti koko henkilöstön palliatiivisen hoidon asiantuntemusta.  Ylemmän AMK-tutkinnon suorit-

tanut saa valmiuksia laajavastuiseen tehtävään kliinisessä hoidossa (konsultointi, koordinointi, it-

senäinen vastaanotto), osaamisen johtamiseen (esim. kuten henkilöstön osaamisen kehittämi-

nen) sekä palliatiivisen hoitotyön kehittämiseen.  

 

Palliatiivisen hoidon syventävä opintokokonaisuus koostuu seitsemästä opintojaksosta (Kuvio 4). 

STM:n (2019) raportissa suositellaan, että palliatiiviseen hoitoon liittyviä opintoja tulee opiskella 

vähintään 30 opintopistettä. Osan näistä opinnoista voi ammattikorkeakoulu harkintansa mukaan 

hyväksilukea osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessilla, jossa opiskelija osoittaa vas-

taavan tason antamalla osaamisestaan näytön. Palliatiivisen hoidon syventävistä opinnoista 10 

op on suunniteltu sairaanhoitajataustaisille. Suurin osa opintokokonaisuuden opinnoista soveltuu 

myös sosiaali- ja terveysalan moniammatillisille opiskelijaryhmille.    
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Kuvio 4. YAMK-koulutuksen rakenne ja keskeinen sisältö 

 

       

Parhaimmillaan opinnot soveltuvat henkilölle, joka työskentelee palliatiivista hoitoa toteutta-

vassa työyksikössä ja jolla on jo erityisosaamista esimerkiksi erikoistumiskoulutuksen tai muiden 

opintojen kautta hankittuna. Työssä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on myös 

mahdollista täydentää omaa osaamistaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta valitsemalla 

opetustarjonnassa olevia yksittäisiä opintojaksoja.    

 

 

Uralla kehittyminen 

  
Yleisesti urapolku viittaa henkilön tekemiin valintoihin, koulutukseen ja sijoittumiseen työelä-

mässä. Käsite on yhdistetty myös työmotivaatioon. (Rouhelo 2008, 55–57.) Palliatiivisen hoidon 

urapolulla opiskelijan asiantuntijuus kehittyy yksilöllisesti erilaisten jatkokoulutusten ja työkoke-

musten kautta. Täydennys-, erikoistumis- tai muu jatkokoulutus ei sinällään varmista uutta työn-

kuvaa tai tehtävänimikettä, vaan se voi olla myös nykyisen tehtävän osaamisen syventämistä tai 

aiempaa vastuullisempien tehtävien haltuun ottamista. Opiskelijan tietoisuus omasta ammatilli-

sesta perustasta on tärkeää, jotta hän tunnistaa osaamisensa ja tuo sen esille työyhteisössä (Ete-

läpelto & Vähäsantanen 2006).  
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op

Pallia�ivisen hoidon kliinisenä asiantun�jana kehi�yminen 
5 op

Asiantun�juus, kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset, 
filosofiset ja ee�set lähtökohdat, trendien ja haasteiden yhteys 

tulevaisuuden osaamiseen

Po�laslähtöinen hoitotyön prosessi pallia�ivisessa hoidossa 
5 op

Holis�nen terveyden�lan kokonaisarvioin�, Hoitoprosessi ja 
systemaa�nen hoidon suunni�elu, turvallisuus ja riskien hallinta, 

näy�öön perustuva kliininen päätöksenteko

Laajavastuinen hoitotyö pallia�ivisessa hoidossa 
5 op

Po�lasryhmät ja heidän erityistarpeensa, oireenmukainen hoito, 
hoidon seuranta ja vaiku�avuus, hoidon ja hoitosuunnitelman 

toteutus, farmakologia, konsultoiva ja koordinoiva sairaanhoitaja

Ihmislähtöinen pallia�ivinen hoito 
5 op

Ihmislähtöisyys, voimavarojen tukeminen, monikul�uurisuus, 
yhteiskunnallinen näkökulma

Moni�eteinen �etoperusta ja moniamma�llinen yhteistyö 
pallia�ivisessa hoidossa 

5 op

Roolien selkeys moniamma�llisessa �imissä, monitoimijaisen 
verkoston johtaminen, neuvo�elutaidot ja konflik�en ratkaisutaidot

Moni�eteinen �etoperusta

Moninaiset vuorovaikutus�lanteet pallia�ivisessa hoidossa 
5 op

Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heidän verkostonsa, 
eksisten�aalinen kärsimys, toivo ja suru, vuorovaikutus ja 

kommunikoin�, hoitotahto ja itsemääräämisoikeus

Näy�öön perustuva osaamisen johtaminen ja kehi�äminen 
pallia�ivisessa hoidossa

5 op

Näy�öön perustuva pallia�ivinen hoitotyö ja sen johtaminen

Pallia�ivisen hoitotyön osaaminen ja työhyvinvoin�
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Kliininen urapolku viittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön urapolkuun, jossa kliini-

nen työ on vahvasti mukana (vrt. Sairaanhoitajaliitto n.d). Esimerkiksi sairaanhoitajan työ on yhä 

useammin itsenäistä asiantuntijatyötä, jossa hän tarvitsee vahvaa kliinisen hoidon ja hoitotyön 

tietoperustaa sekä näiden syventämistä. Suomen Sairaanhoitajaliiton asiantuntijaryhmän (Kotila 

ym. 2016) mukaan ylemmän korkeakoulututkinnon kautta työuralla eteneminen on mahdollista-

nut erilaisia asiantuntijasairaanhoitajan työnkuvia.  

 

Palliatiivisen hoidon kontekstissa urapolku voi olla monimuotoinen. Ura voi suuntautua kliinisen 

asiantuntijuuden hyödyntämiseen hoitotyössä, hallinnolliseen tai tutkimukselliseen tehtävänku-

vaan ja/tai kehittämisprojektissa työskentelyyn. Kuviossa 5 on esimerkki urapolusta. 

 

Kuvio 5. Matti Mallin kliininen urapolku 

 

 

 

  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että korkealaatuinen ja ihmislähtöinen palliatiivinen hoito tar-

vitsee asiantuntijoita toteutuakseen. Tämän varmistamiseksi on sosiaali- ja terveydenhuollon 

työntekijöillä oltava mahdollisuuksia osaamisensa ylläpitämiseen ja edistämiseen erilaisten kou-

lutusmahdollisuuksien kautta. Urapolku on vielä useissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaa-

tioissa vähän tunnistettu ja osaamisen kehittämiselle on tarvetta. Etenemismahdollisuudet uralla 

MATTI MALLI
• Ma� valmistui sairaanhoitajaksi 2009 amma�korkeakoulusta. Osana 

opintoja hänellä oli pallia�ivisen hoidon perusopinnot. Valmistumisen 
jälkeen hän työskenteli ensimmäiset viisi vuo�a syöpätau�en 
vuodeosastolla. Jo tuolloin hän koki pallia�ivisen hoidon olevan hänelle 
tärkeä osaamisalue, jossa hän halusi kehi�yä. Hän osallistui vuosi�ain 
pallia�ivisen hoidon koulutuspäiviin.

• 2014–2015 Ma� suori� pallia�ivisen hoidon erikoistumiskoulutuksen. 

• 2015–2018 Ma� toimi pallia�ivisen hoidon poliklinikalla 
sairaanhoitajana työparinaan pallia�ivisen lääke�eteen 
erityispätevyyslääkäri. Ma� pi� itsenäistä seurantavastaano�oa
ja toimi toimintayksikön yhteyshenkilönä alueen pallia�ivisen 
hoidon verkostossa.

• 2018–2020 Ma� suori� sosiaali - ja terveysalan YAMK -tutkinnon 
Kliininen asiantun�ja, pallia�ivinen hoito -koulutuksesta. Hän aloi�
jo osin koulutuksen aikana Erva-alueen pallia�ivisessa yksikössä 

kliinisen asiantun�jasairaanhoitajan tehtävässä. Tehtävänkuvaan kuuluu 
vastaano�otyön lisäksi konsultoin�a, koulutusta ja koordinoin�tehtäviä. 
Ma� toimii myös alueen moniamma�llisen pallia�ivisen hoidon �imin 
koordinaa�orina. Lisäksi hän on mukana hankkeessa, jonka tavoi�eena on 
lisätä hoitohenkilöstön osaamista lääkkee�ömien hoitomuotojen 
käy�ämisestä ja implementoida sekä juurru�aa uusi toimintamalli.
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ja tunnustus osaamisen kehittyessä ovat yhteydessä henkilökunnan työyhteisöön sitoutumiseen 

ja työtyytyväisyyteen. (mm. Eteläpelto & Vähäsantanen 2006.) Palliatiivisen hoidon osaamisen 

kehittymiseen liitetään myös kyky jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja toimintansa uudistamiseen 

työyhteisön toimijana.  

 

EduPal-hankkeen kautta palliatiivisessa hoitotyössä on nyt osoitettavissa ammattilaisen osaami-

sen kehittymistä tukeva polku. Hankkeen myötä toivotaan sosiaali- ja terveydenhuollon organi-

saatioilla ja työelämän edustajilla olevan aikaisempaa selkeämpi käsitys palliatiivisen hoidon asi-

antuntijuudesta, osaamisesta ja sen hyödyntämisestä tulevaisuuden palvelujärjestelmän, osaa-

misen kehittämisen ja urapolun näkökulmasta. (ks. STM 2017; 2019.) Työyhteisön oppimista ja 

kehittymistä tukeva organisaatiokulttuuri on edellytys myös palliatiivisen hoidon osaamisen ke-

hittymiselle. 

 

Sekä erikoistumiskoulutuksen että kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) -koulutuksen osalta käy-

dään keskustelua siitä, miten kliinisessä työssä tapahtuva oppiminen, harjoittelu voisi olla opiske-

lijan osaamisen kehittymisen tukena. Erikoislääkärikoulutuksessa harjoittelu on kiinteä osa osaa-

misen kehittymistä. Lisäksi tarvitaan tutkimusta koulutusten tuottamasta osaamisesta ja sen mer-

kityksestä palliatiivisen hoidon kehittymiseksi. Palliatiivinen hoito on moniammatillista ja -alaista 

yhteistyötä, ja siten erikoistumiskoulutusta ja kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) -koulutusta ei 

mielestämme tulisi rajata vain sairaanhoitajataustaisille opiskelijoille.  
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