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Eettinen näkökulma potilaan kohtaamiseen ja itsemääräämisoikeuteen 
Alueellinen koulutus 
 

24.1.2020 klo 9.00 – 15.30, OYS, luentosali 8 (sisäänkäynti B3)  
Ilmoittautuneiden vastaanotto klo 8.30 alkaen. 
Etäyhteyksien tarkistus klo 8.45 alkaen. 

 
Potilaan kokema hyvä hoito perustuu luottamukseen siitä, että hänen itsemääräämisoikeuttaan 
kunnioitetaan ja että hoito on ammattitaitoista, turvallista ja laadukasta. Koulutuksen tavoitteena on 
antaa valmiuksia kohdata ja käsitellä itsemääräämisoikeuteen ja hoidon rajauksiin liittyviä kysymyksiä eri 
potilasryhmissä perustuen taustalla olevaan lainsäädäntöön. 
 
Koulutuksesta hyväksytään erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi kuusi 
(6) tuntia kaikilta erikoisaloilta. Todistukset voi tarvittaessa tilata koulutuksen jälkeen sähköpostitse 
osoitteesta koulutuspalvelut@ppshp.fi. 
 

Ohjelma 
 
Aamupäivän puheenjohtaja Vesa Koivukangas, apulaisylilääkäri, hoitoeettisen työryhmän pj, PPSHP 
 

 

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi                            

09.00 Päivän avaus  
Vesa Koivukangas 

09.15 Huolenpito ja potilaan osallisuus 
Jaana Kaleva-Kerola, ylilääkäri, Mehiläinen Länsi-Pohja Oy 
 

10.00 Sairaalasielunhoito osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sairaalassa 
Hannele Lusikka, sairaalapastori, PPSHP 
         

10.30 Tauko    
    

10.45 Itsemääräämisoikeus vai määräämisoikeus – kuka lopulta päättää? 
Irma Pahlman, yliopettaja, oikeustieteen tohtori, varatuomari, Laurea-ammattikorkeakoulu  
 

11.30 ALS-potilas – mitä hoidon rajaus sisältää? 
Juha Huhtakangas, erikoislääkäri, PPSHP  
 

12.00 Lounas (omakustanteinen)     

 
Iltapäivän puheenjohtaja Katriina Kahlos, osastonylilääkäri, PPSHP 
 
13.00 Eutanasiastako ratkaisu kärsimyksen ongelmaan? 

Eeva Rahko, LT, syöpätautien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, PPSHP 
   

13.30 Kun kuolema kohtaa – läheisten tukeminen 
Kaisa Saari, apulaisylilääkäri, PPSHP 
    

14.00 Kahvitauko 
 

14.20         
 

Vaikea haittatapahtuma – miten ammattilainen selviää? 
Vesa Koivukangas     
 

15.00 Läheisenä saattohoidossa 
Outi Saarelainen, erikoistuva lääkäri, PPSHP     

 
15.20 
 

 
Yhteenveto ja päivän päätös 
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Koulutuksen asiasisältö: potilasasiamies Hilkka Manner (hilkka.manner@ppshp.fi) 
Koulutuksen järjestelyt: koulutuspalvelut (koulutuspalvelut@ppshp.fi) 
 
Osallistumismaksu 100€ /osallistuja (+ alv 24 % sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta osallistujilta). PPSHP:n 
henkilökunta ilmoittautuu intran koulutusjärjestelmän kautta ja PPSHP:n ulkopuoliset Internetin 
koulutuskalenterin kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä ja maksuton ilmoittautumisen perumispäivä on 
21.1.2010. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista peritään sakkomaksu, joka on puolet 
koulutuksen osallistumismaksusta. 
  
Koulutuksesta on etälähetysmahdollisuus (tilaus marko.p.korhonen@ppshp.fi). Etälähetyksen hinta on 70 
% koulutuksen hinnasta (+ alv 24 % sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta) sekä mahdolliset etälähetyksestä 
aiheutuvat kulut.  
 
HUOM!  
Koulutuksen luentomateriaali liitetään viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä kyseisen koulutuksen yhteyteen: koulutuskalenteri / 
valittu koulutus / koulutusohjelman kurssi -sivun alareunassa Kurssin liitetiedostot.  
 
 

https://hrmpublic.services.plat.fi/ppshpKoulutus/eHRM?PAGE=publicCourseCalendar&from=publicTrainingProgram
https://hrmpublic.services.plat.fi/ppshpKoulutus/eHRM?PAGE=publicCourseCalendar&from=publicTrainingProgram
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