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Paikka Skype-kokous  

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Tuija Ikonen, STM 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL 

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS  

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri  

  Vieraileva tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri, THL 

  Ylilääkäri Tarja Parkkonen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä 

  Asiantuntija Johanna Patanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto  

  Kliininen opettaja Juho Lehto, Tampereen yliopisto  

  Lehtori Merja Laitinen, Savon koulutuskuntayhtymä  

  Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen pj Riikka Koivisto, Koivikko-koti 

Ylilääkäri Kaisa Halinen, STM  

   

Sihteeri   Viestintäkoordinaattori Elli Alarotu, THL  

Tekninen sihteeri Assistentti Marja Lampola, STM  

 

Pysyvät asiantuntijat Neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, STM 

Yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, THL  

Pääsihteeri Maija Miettinen, ETENE, STM  

 

Kutsuttuna  Johtava asiantuntija Teija Hammar, THL  

Kehittämispäällikkö Mira Koivusilta THL  

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittelykierros. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.1.2020 muistio.  

2. Juha Luomala kertoi palliatiivisen hoidon kehittämisen rahoituksesta. Perustason kehittäminen tapahtuu 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kautta. Esim. Saattohoitopassi-verkkokurssin kaltaiseen 

valtakunnalliseen kehittämiseen voi mahdollisesti saada erillistä rahoitusta. Asian selvittäminen jatkuu. 

Valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu koronan takia 30.4. asti.  

Juha Koivisto kertoi, että palliatiivisen hoidon kehittämisen seurantaan alueilla valmistellaan 

arviointisuunnitelmia. Hänelle voi lähettää lyhyesti ajatuksia siitä, millaisia asioita alueilla tulisi seurata.   

3. Palliatiivisen laaturekisteri- ja laatuindikaattorityöstä pohjusti Teija Hammar. THL:ssä on kartoitettu muiden 

maiden laaturekistereitä. Suppean ryhmän aloituskokous on ensi viikolla, ja laajempi ryhmä aloittaa työnsä 

sen jälkeen. STM:n ja THL:n sopimus hankkeesta on valmisteilla. 

4. Erityisryhmien palliatiivisen hoidon selvityshankkeen sopimus on hallinnon käsittelyssä, joten työ voidaan 

käynnistää pian. Asiantuntijaryhmää ei ole vielä nimetty. Ohjausryhmässä tehdyt ehdotukset ryhmän 

palliatiivisen hoidon asiantuntijoiksi on pantu muistiin, ja niitä voi edelleen lähettää Ellille.   
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5. Elli Alarotu kertoi koulutus- ja viestintäryhmän työstä. Alueellista viestintää varten on hahmoteltu 

yhdyshenkilöverkostoa. Tavoitteena on, että palliatiivisten keskusten, koulutuksen ja hallintoylihoitajien 

yhdyshenkilöiden kautta tavoitettaisiin muut ammattiryhmät alueellisesti kattavasti. Suunnitelmaa 

kannatettiin. 

THL:ssä järjestettiin 24.2. miniseminaari palliatiivisen hoidon järjestämisestä maakunnissa. Paikalla oli yli 30 

henkeä ja etäyhteyksillä tilaisuutta seurasi vähintään 108 katsojaa ympäri Suomea. Palliatiivisesta 

kotisairaalasta on tehty Tiedä ja toimi -esite päättäjille. Hausta on tehty tiedote alueille. Tulevaisuuden sote-

keskus -ohjelman hakuvaiheessa THL:n viestintä hoidetaan hanketoimiston kautta.  

Tulevaisuuden sote-keskus -haun etenemistä seurataan kevään mittaan. Kun maakunnat ovat tehneet 

hakemuksensa, palliatiivisen hoidon järjestämissuosituksista on syytä viestiä niille maakunnille, joiden 

hakemuksissa se ei näy. Hakemusten tilannetta katsotaan seuraavassa ohjausryhmässä.  

THL on kilpailuttanut ja valinnut verkko-oppimisalustan, joka on yhteinen kaikille THL:n kursseille. Nyt 

käynnissä on valitusaika. Parhaillaan selvitetään alustan tarkkoja ominaisuuksia ja miten ne vastaavat THL:n 

verkkokurssien ja saattohoitopassi-verkkokurssin tarpeita. THL:ssä selvitetään kurssin ylläpidon kustannuksia 

ja STM:ssä rahoitusta.  

6. Teija Hammar kertoi Vanhuspalveluiden tila -tutkimuksen kuntakyselystä, jossa palliatiivinen hoito on yksi 

teema. Kyselyyn vastaavat mm. vanhustyön johtajat. Kysely tehdään keväällä. 

7. Maija Miettinen kertoi lainsäädäntömuutosten kustannusvaikutusten kartoittamisesta. Kuulemistilaisuuden 

perusteella lainsäädäntöryhmä on ehdottamassa muutoksia lainsäädäntöön, ja niiden kustannuksia on 

kartoitettava. Tähän tarvitaan muutaman kuukauden työpanos, joka ehdotetaan rahoitettavan ohjausryhmän 

budjetista. Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen osaltaan. STM:ssä selvitetään käytettävän rahoituksen määrä. 

8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

9. Seuraavat kokoukset 

ma 25.5.2020 klo 12-14 

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40. 
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