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1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin esittelykierros. Kutsuttiin ylilääkäri Kaisa Halinen ohjausryhmän 

jäseneksi. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 27.11.2019 muistio.  

2. Juha Luomala esitteli palliatiivisen hoidon asemaa sote-ohjelmassa (liite). Valtionavustuksia haetaan 

maakunnittain, ja palliatiivisen hoidon kehittämiseen voi hakea avustusta osana maakunnan kokonaishakua. 

Hakuaika päättyy maaliskuun lopussa. 

Kommenteissa todettiin, että kotisairaalaverkoston luominen olisi konkreettinen kehittämiskohde. Myös 

saattohoitovapaan pilotointia ja toimintamallin kehittämistä ehdotettiin.  

Todettiin, että raha osoitetaan vain hakemuksesta, joten asiantuntijaverkostojen aktivoiminen on tärkeää. 

Tiedon on kuljettava maakunnallisen valmistelun tasolla. Sairaanhoitopiireihin ollaan yhteydessä erva-

alueittain. Maakunnat tarvitsevat apua hakemusten tekemiseen ja siihen kannattaa tehdä keskitetty ohjeistus. 

Tiina Saarto kommentoi, että kipupoliklinikat kannattaa ottaa mukaan malliin. Ohjeistusta viedään eteenpäin 

ervoittain. Painopisteet tunnistetaan loppuraportin perusteella. Juha Koivisto kommentoi, että alueiden 
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kehittämistarpeet tulevat esille alueiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Asiaa voidaan viedä alueille THL:n 

sote-aluekoordinaattoreiden kautta. Aluekoordinaattorit aloittavat ensi kuussa.  

Päätettiin valmistella tietopaketti päättäjille kaikkiin maakuntiin. Palliatiivisen hoidon kehittämistavoitteet 

esitetään sote-uudistustavoitteiden mukaan jaoteltuna. Maakunnalliset kehittämissuunnitelmat laitetaan 

liitteeksi. Valmisteluun kutsutaan erva-ryhmät (maakunta-asiantuntemus), kipuasiantuntija, STM ja THL. 

Maakunnissa voidaan hyödyntää kärkihankkeissa muodostettuja verkostoja. THL pidetään informoituna, jotta 

asia pysyy valmistelussa myös ikääntyneiden ja vammaisten puolella.  

3. Palliatiivisen laaturekisteri- ja laatuindikaattorityöstä pohjusti Teija Hammar. Tavoitteena on selvittää 

palliatiivisen hoidon tietorakenteita ja seurantaa ja suunnitella indikaattoreita. Työ pitää linjata THL:n 

laaturekisterityöryhmän kanssa. Nykyisiä rekistereitä on alettu kartoittaa. Indikaattorityöhön tarvitaan 

asiantuntijoita. Tuija Ikonen kertoi, että rahoitusta suunnitellaan myöhemmin tällä viikolla STM:ssä 

pidettävässä kokouksessa.  

Sovittiin, että THL:n väki keskustelee laaturekisteriryhmän (Pikkujämsä) kanssa ja luonnostelee suunnitelmaa 

keskustelun pohjalta. Palliatiivisen hoidon asiantuntemusta haetaan ohjausryhmästä. Ehdotuksia 

kokoonpanoon: Tiina Saarto, Juho Lehto, Harriet Finne-Soveri, Kaisa Halinen, Heli Mikkonen ja Kristiina 

Junttila. Ryhmää voidaan laajentaa. Asiantuntijat kutsutaan aloituskokoukseen, kun on keskusteltu THL:n 

laaturekisteriryhmän kanssa. Sopimuksen tekemisessä edetään kun rahoitustilanne on kartoitettu. THL:ssä 

lasketaan tarvittava työpanos ja muut laaturekisterin kulut.  

4. Erityisryhmien palliatiivisen hoidon selvityksestä voidaan tehdä sopimus, kun rahoituskokonaisuus on 

selvitetty. Rahoitusta selvitetään ministeriössä tällä viikolla.  

5. Elli Alarotu kertoi koulutus- ja viestintäryhmän kevään työsuunnitelmasta. Loppuraportista tehdään tiivistä 

materiaalia nettiin ja jaettavaksi. Koulutus- ja viestintäryhmässä aloitetaan alueellisen yhdyshenkilöverkoston 

kartoittaminen alueellisia seminaareja ja tapahtumia varten. THL:ssä järjestetään keväällä 

asiantuntijaseminaari.  

Kommenteissa todettiin, että alueellisen yhdyshenkilöverkoston kokoamisessa voi hyödyntää 

yhteisvastuukeräyksessä toiminutta verkostoa. Myös palliatiivisen hoidon yhdistys on hyvä kanava viestiä 

valtakunnallisista asioista. Verkostossa huomioidaan moniammatillisuus.  

Saattohoitopassi-verkkokurssin alustaa kilpailutetaan parhaillaan THL:ssä osana keskitettyä 

verkkokurssialustahankintaa. Kursseja voidaan viedä alustalle näillä näkymin syksyllä. Verkkokurssista on 

tehtävä esitys THL:n arviointineuvostolle, joka päättää uusista digitaalisista tuotteista. Esitykseen tarvitaan 

tarkat tavoitteet ja tieto resursoinnista ja koko elinkaaren rahoituksesta.  

Tiimeriin viedään tapahtumakalenteri, johon voi käydä merkitsemässä tapahtumat, joissa palliatiivisen hoidon 

kehittämistä pidetään esillä. Tapahtumia varten tehdään posteri. Esityksiä voidaan viedä Slideshareen. 

Marjukka Vallimies-Patomäki kertoi, että Kajaanin ammattikorkeakoulu pilotoi Saattohoitopassi-

verkkokurssin sisältöä viiden ammattikorkeakoulun opiskelijoilla osana palliatiivisen hoidon 

opintokokonaisuutta. Pilotoinnista saadaan palaute kurssin kehittämiseksi. Ohjausryhmä hyväksyi pilotoinnin. 
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Kurssin ruotsinkielinen käännös valmistuu kuun loppuun mennessä. 

Ryhmässä kysyttiin, voiko kehittämisrahoilla ruotsintaa Palliatiivisen talon sisältöjä. Sivut ovat käytössä 

myös terveydenhuollon yksiköissä. Asia selvitetään STM:n juristeilta. Periaatteessa ruotsinkielisen 

kansalaisviestinnän tukeminen voi kuulua hankeen piiriin. Palliatiivisen talon sisällöt pitää kuitenkin ensin 

päivittää.  

6. Loppuraportin julkaisutilaisuus pidettiin 17.12. Julkaisutilaisuus meni hyvin. Palliatiivinen hoito ja raportti 

olivat joulun alla hyvin esillä suurissa medioissa.  

7. Teija Hammar kertoi suunnitteilla olevasta Vanhuspalveluiden tila -tutkimuksen kuntakyselystä, johon 

palliatiivinen hoito otetaan yhdeksi teemaksi. Kysely tehdään keväällä, ja siihen vastaavat mm. vanhustyön 

johtajat. Kysymykset lähetetään ohjausryhmälle ja niitä on mahdollista muokata.  

8. Muut asiat  

Maija Miettinen kertoi, että jos lainsäädäntöä pohtiva ryhmä päätyy esittämään lainsäädännön muutoksia, 

niille tarvittaisiin kustannusarvio. Todettiin, että ministeriössä on lainsäädännön vaikuttavuusarvioita laskeva 

yksikkö. Palliatiivisen hoidon asiantuntijat voivat katsoa laskelmaa sisällöllisesti. Todettiin myös, että 

laskelmia tarvitaan ilman lainsäädäntömuutoksiakin. Terveystalousdataa pyydetään usein. Jos lakimuutoksiin 

päädytään, ehdotukset valmistuvat kesään mennessä. Asia huomioidaan budjettikokouksessa.  

Lainsäädäntöryhmä järjestää 27.2. kuulemistilaisuuden työryhmän ulkopuolisille tahoille. Ohjausryhmä on 

tervetullut. Marja Lampola laittaa kalenterikutsun. 

9. Seuraavat kokoukset 

pe 20.3.2020 klo 12-14 

pe 15.5.2020 klo 12-14 

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50. 
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