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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 

 

Aika pe 11.9.2020 klo 8.30-10 

 

Paikka Skype-kokous  

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Ylilääkäri Kaisa Halinen, STM (pj.) 

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 

   

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  

Johtava asiantuntija Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL 

 

1. Ryhmän puheenjohtajan teknisten ongelmien vuoksi kokouksen puheenjohtajana toimi Kaisa Halinen, joka 

avasi kokouksen klo 8.36. Käytiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 25.5.2020 muistio. 

2. Palliatiivinen hoito Tulevaisuuden sote-keskuksissa, Juha Luomala, Katri Makkonen 

Kohtaa ei käsitelty teknisten ongelmien vuoksi. 

 

3. Teija Hammar kertoi erityisryhmien palliatiivisen hoidon selvityksestä (Liite). Pohjatyöt ovat meneillään. 

Varsinainen selvitys painottuu kevääseen. Vammaispuolen asiantuntijat ovat mukana sosiaalihuollon 

laatutietotyössä.  

 

Tiina Saarto muistutti, että EAPC on tehnyt vammaisten palliatiivisen hoidon suositukset. Varmistetaan, että 

tämä huomioidaan.  

 

4. Harriet Finne-Soveri kertoi sosiaalihuollon laatutietotyöstä. Laatukriteerit on purettu SPO-mallin mukaisesti 

indikaattoreiksi laajaan pohjatauluun. Niille indikaattoreille, joiden lähde on tiedossa, listataan osoittajat ja 

nimittäjät. Tämä on työnanto statistista analyysia varten. Kustakin indikaattorista tehdään analyysi tasoittain. 

Tasosta riippuen vastaus voi olla prosentuaalinen, kyllä/ei-vastaus tai insidenssivastaus. Indikaattoreista 

katsotaan persentiilit laaturajoja varten, jotta nähdään, millä tasoilla rekisteri voisi toimia. Keskustellaan 

laaturekisteriasiantuntijoiden kanssa.   
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Työstä voisi tehdä laatukäsikirjan, jossa hyödynnettäisiin niitä indikaattoreita, joita ei saada rekisteriin. Tämä 

voisi toimia yksikkötason ohjenuorana tai työlistana. Osia siitä voisi käyttää esim. 

omavalvontasuunnitelmaan. Työstä tehdään raportti. 

 

Toimenpideluokituksista katsotaan nykytila. Sosiaalipuolella ei ole saatavissa kaikkea mitä terveydenhuollon 

puolella. Tarkoitus on tehdä jonkinlainen suositus jatkoa varten.  

 

Tiina Saarto kertoi terveydenhuollon laatutietoryhmän työstä. Indikaattorit työstetään syyskuun loppuun 

mennessä. Erityistason yksiköille tehdään omat indikaattorit, joilla voi määritellä tason ja seurata toimintaa. 

Perustasolle tarvitaan eri indikaattorit, ja siihen suunnitellaan kohorttimallia. Molemmista järjestetään pilotit.  

 

Ryhmä ehdottaa muun muassa toimenpidekoodeja. Niiden käyttöönottoon menee aikaa. Erityistason pilottiin 

tarvitaan tutkimusluvat, joihin voi mennä muutama kuukausi. Pilotti pitää tehdä osin tutkijalähtöisesti ja osin 

tarvitaan manuaalitiedonkeruuta. Indikaattorit tehdään syyskuun loppuun mennessä, ja molempia pilotteja 

valmistellaan keväälle. Tavoiterajoja ei ole vielä pohdittu.  

 

Teija Hammar kertoi, että piloteista on keskusteltu THL:n tilastoasiantuntijoiden kanssa. Lupien kanssa on 

helpompaa, kun työ tehdään THL:ssä. Suunnittelua varten tarvittaisiin sekä terveydenhuollon että 

sosiaalihuollon puolelle tutkimuskysymykset tiiviisti.   

 

5. Elli Alarotu kertoi koulutus- ja viestintäryhmän tilannekatsauksen.   

 

Verkkokurssin sopimukset ovat edenneet. Kurssin tuotanto tilataan Mediamaisterilta. Loppuvuonna 

järjestetään pilotti THL:n alustalla. Oppilaitospilotin tulokset saadaan pian ja ne huomioidaan. Kurssin 

tekeminen etenee osana THL:n yhteisen verkkokurssialustan käyttöönottoa. Alustan ensimmäiset kurssit on 

juuri julkaistu.  

 

Valtakunnallinen palliatiivisen hoidon yhdyshenkilöverkoston ensimmäinen kokous on pidetty. Tarkoitus on 

tiivistää STM:n, THL:n ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Kokouksen pohjalta Teija Hammarille on 

sovittu puheenvuoro OYS-alueen palliatiivisen hoidon toimijoiden verkostopäivään.  

 

Palliatiivisen hoidon kansainvälinen päivä huomioidaan THL:ssä netissä. Tarkoitus on ajoittaa 

Vanhuspalvelujen tila -selvityksen saattohoito-osuuden tuloksista viestiminen päivän yhteyteen. Samalla 

viestitään suosituksista. 

 

6. Teija Hammar kertoi Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksen kuntakyselystä. Kysely on tehty 165 kunnan ja 

kuntayhtymän vanhuspalvelujohtajalle. Analysointi on vielä kesken. Osana laajaa kyselyä on kysytty myös 

saattohoidosta. Saattohoitokysymysten tuloksista tehdään Slideshare- ja Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisuja. 

Ensimmäiset aiheet ovat palliatiivisen hoidon tukiverkosto ja kotisairaala. Alustavasti tuloksia on esitelty jo 

Hoivatyö kotona -seminaarissa ja seuraavaksi Hoitotieteellisessä konferenssissa. Tarkempia tietoja saadaan 

myöhemmin tehtävästä toimintayksikkökyselystä, joka tehdään esimiestasolle. Myöhemmin tehdään myös 

maakuntien vertailu.  

 

7. Kaisa Halinen kertoi, että hallitusohjelmassa palliatiiviseen hoitoon suunnatulla erillisrahoituksella voidaan 

laittaa tämän vuoden puolella haku auki. Hakua ruvetaan valmistelemaan. 

 

Tulevaisuuden sote -hankehakemuksissa palliatiivista hoitoa ei ole huomioitu laajasti. Teija Hammar kertoi, 

että THL:ssä on perehdytetty aluekoordinaattoreita kotisairaala-aiheeseen.  

 

8. Seuraavat kokoukset ovat 26.10. ja 3.12. 

 

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35.  


