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Kuoleman kohtaaminen hoito- ja hoivatyössä vaatii erityisosaamista, jota tarvitaan laajasti 
erityisesti vanhus- ja kehitysvammatyön eri toimintaympäristöissä. Kuolevan kohtaaminen 
voi hoitajasta tuntua vaikealta ja omat vastuut ja velvollisuudet mietityttävät.  
 

 Miten tunnistaa lähestyvä kuolema? 
 Miten otan kuoleman puheeksi? 
 Miten tukea läheisiä? 
 Miten viranomaisasioita hoidetaan?  

 
Pirkanmaan Hoitokoti on Pohjoismaiden ensimmäinen ja Suomen suurin saattohoitoon ja 
palliatiiviseen hoitoon erikoistunut yksikkö. Hoitokotia ylläpitää yleishyödyllinen säätiö. 
Perustehtäväämme kuuluu hoitotyön lisäksi koulutus- ja vaikuttamistoiminta ja järjes-
tämme vuosittain laajasti erilaisia koulutuskokonaisuuksia.  
 
Älä Pelkää Kuolemaa- koulutus on kolmen iltapäivän kokonaisuus, jossa perehdytään kuole-
maan ja kuolemiseen kolmesta eri näkökulmasta. Koulutusten tavoitteena on hälventää 
kuolevan hoitoon liittyviä pelkoja ja lisätä henkilökunnan saattohoito-osaamista. Koulutuk-
set on suunnattu erityisesti käytännön hoito- ja hoivatyötä tekeville, mutta koulutuksen 2. 
osio sopii itsenäisenä kokonaisuutena hyvin kaikille kuolemaa työssään kohtaaville, muun 
muassa seurakunnan työntekijöille. 
 
Koulutusiltapäivien sisältö: 
 

1/3 kuoleman fyysinen näkökulma 
 Lähestyvän kuoleman fyysiset oireet 
 Erilaisten oireiden oikea hoito 

 
2/3 kuoleman psykososiaalinen näkökulma 

 kuolemasta puhuminen potilaan ja läheisten kanssa 
 työntekijän oma jaksaminen 
 erilaisten tunteiden käsittely 

 
3/3 kuolemiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset 

 Mitä hoitolinjaukset oikeasti tarkoittavat 
 Mitä päätöksiä tarvitaan 
 Miten toimia kuoleman jälkeen 
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Hienoa, jos pääset jokaiseen iltapäivään vuorollaan, mutta voit myös valita vain yhden ilta-
päivän, koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Kouluttajamme ovat kokeneita, pitkään 
saattohoidon parissa työskennelleitä hoitajia.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kuoleman fyysinen näkökulma ke 3.11.2021 klo 13-16  

kuoleman psykososiaalinen näkökulma ke 10.11.2021 klo 13-16 

käytännön järjestelyt ja hoitolinjaukset ke 17.11.2021 klo 13-16 
 

Hinta: 60€ / iltapäivä. Hintaan sisältyy kahvitarjoilu. 
 
Toteutus: Olet lämpimästi tervetullut meille koulutustiloihimme lähikoulutukseen. Ha-
lutessasi voit osallistua tilaisuuten myös etänä. 
 
Osoite: Lääkärinkallionkatu 3, Tampere. Koulutustilaan mennään erillisestä sisäänkäyn-
nistä alapihalta. Jos pihassamme on tilaa, voit pysäköidä siellä maksutta.  
 
Ilmoittautuminen:  

 sähköpostitse osoitteeseen: anu.kartovaara@pirkanmaanhoitokoti.fi  
 Ilmoittautuessasi laitathan viestiisi myös laskutusosoitteen. 
 Kerrothan ilmoittautuessasi osallistutko etänä vai läsnä. 
 Voit myös varata organisaatiollesi paikkoja ja varmistaa osallistujat myöhemmin. 
 Peruutukset: viikkoa aiemmin maksutta, tämän jälkeen maksu 50%. Ilmoittamat-

tomista peruutuksista laskutamme koko koulutushinnan. 
 Covid-19 asiaa: koulutukset järjestetään väljässä tilassa, jossa pystyään mahdol-

listamaan turvaetäisyydet. Koulutustila on erillään yksikön vuodeosastosta. 

 
Tervetuloa!  
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