
 

Valtakunnallinen koulutus uniapneapotilaita hoitaville terveydenhuollon 

ammattilaisille 

 
 

 

Järjestäjä: Tyksin Uni- ja hengityskeskus 

 

Kohderyhmä: Kaikki uniapneapotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset (lääkärit, 

hammaslääkärit, hoitohenkilökunta terveydenhuollon eri tasoilla).  

 

Opetus: Koulutus soveltuu osana Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen ja kansallisen koordinaatio-

työryhmän uniapneahoitajalle määrittelemien osaamiskriteerien täyttämiseksi vaadittavaa koulutusta, 

johon kuuluu myös oman toimipaikan järjestämää ja muuta koulutusta sekä omatoimista opiskelua 

(http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/uni-ja-hengityskeskus/ammattilaisille/Sivut/default.aspx).  

Koulutus soveltuu myös osaksi Suomen Unihoitajaseuran myöntämää uniapneahoitajan 

erityispätevyyttä. Mahdollisen tentin järjestää opiskelijan toimipaikka paikallisen käytännön mukaan. 

Turun yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta on anottu opintopisteitä 6 tunnin koulutusta vastaava 

määrä. 

 

Tavoitteet:  
- antaa ajantasaista tietoa uniapnean hoidosta erityistilanteissa 

- antaa valmiuksia kehittää uniapnean hoitoa omassa toimipaikassaan 

- auttaa verkostoitumaan muiden uniapneapotilaita hoitavien kanssa 

 

Osallistumismaksut: 250 € per päivä. Osallistumismaksuihin sisältyvät ohjelmaan merkityt lounaat ja 

kahvit.  

 

Ilmoittautuminen: VSSHP:n koulutuskalenterin kautta 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu ohjelmatiedoissa.  

Huom! ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei peruta kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää! 

 

Lisätietoja: kaisa.tojkander@tyks.fi 

 

Osallistujille on varattu majoituskiintiö standard-huoneita noin 1 km päässä Tyksin T-sairaalasta 

sijaitsevasta kylpylähotelli Holiday Club Caribiasta. Huoneet ovat varattavissa puhelimitse koodilla 

”UHK” numerosta 0300870900 (Holiday Club asiakaspalvelu) / 0300 870920 (Holiday Club Caribian 

myyntipalvelu) tai sähköpostitse osoitteesta hotelsales.caribia@holidayclub.fi. Kiintiö on varattu välille 

27.-29.11.2019.  

 

Hinnat: 1 hh standard 98 €/vrk, 2 hh standard 118 €/vrk. Hinnat sisältävät kylpylän käytön sekä 

aamiaisen. Sisäänkirjautuminen hotelliin klo 15.00 ja uloskirjautuminen klo 12.00. Kiintiö on voimassa 

26.10.2019 asti, jonka jälkeen myymättömät huoneet vapautuvat takaisin vapaaseen myyntiin. 
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Aika: Torstai 28.11.2019 

Paikka: Lauren 2-sali, Medisiina D, Kiinamyllynkatu 10, Turku 

 

Puheenjohtaja Kaisa Tojkander 

8.30 - 9.00  Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

9.00 – 9.05 Koordinoiva oh Kaisa Tojkander: Avaus  

9.05 – 9.30 Dos. Paulina Salminen: Uniapnea ja lihavuusleikkaus  

9.30 – 10.00 Ma prof. Tarja Saaresranta: Uniapnea ja anestesiaa vaativa toimenpide: mitä pitää ottaa 

huomioon?  

10.00 – 10.30 Dos. Tero Soukka: Uniapnea ja leukakirurginen hoito  

10.30 – 11.00  EHL Jarkko Vuoriluoto: Uniapneakisko 

11.00 – 12.15 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen 

 

Puheenjohtaja Ulla Anttalainen 

12.15 – 13.15 Koordinoiva oh Kaisa Tojkander ja koordinoiva sh Susanna Aalto: Uniapnean hoitokäytännöt 

Suomessa – valtakunnallisen kyselyn tuloksia  

13:15 – 13.45  EL Päivi Miilunpalo: Työterveyshuollon rooli uniapnean ehkäisyssä ja diagnostiikassa ja 

ajoterveyden seurannassa 

13:45 – 14:15 Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen  

14:15 – 14:45 Ma prof. Tarja Saaresranta: Uniapnea ja unettomuus 

14:45 – 15:15 Dos. Ulla Anttalainen: Uniapnea ja vanhukset 

15:15 – 16:15 Sh Petteri Sihvonen: Haastavia potilastapauksia 

16:15-  Mahdollisuus tutustua uniapnea- ja hengitysvajepoliklinikkaan sekä keuhko-osasto 1:een 

 


