
 KOKOUSMUISTIO  1(3) 

   

  STM/2286/2018 

 20.08.2018   

 

 

 

Meritullinkatu 8, Helsinki 

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 

www.stm.fi 

 

Puhelin 0295 16001 

Telekopio 09 6980 709 

e-mail: kirjaamo@stm.fi 

etunimi.sukunimi@stm.fi 

 

 

PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 
 

Aika pe 24.8.2018 klo 10-12 

 

Paikka OKM, Meritullinkatu 10, kh-Kalevala 

Skype-linkki lähetetään kalenterikutsuna erikseen 

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Markku Tervahauta, STM 

Varapuheenjohtaja: Ylilääkäri Katri Makkonen, STM 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL 

Aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

rasto 

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS 

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (etä) 

  Ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, Helsingin kaupunki (etä) 

  Ylilääkäri Risto Kuronen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (etä) 

  Asiantuntija Johanna Patanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (etä) 

  Kliininen opettaja Juho Lehto, Tampereen yliopisto (etä) 

  Lehtori Merja Laitinen, Savon koulutuskuntayhtymä (etä) 

  Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

  Suomen palliatiivisen hoidon yhd. pj Riikka Koivisto, Koivikko-koti (etä) 

   

  Asiantuntijasihteeri:  

  Ylilääkäri Tuija Ikonen, STM 

 

  Kutsuttuna: 

  Yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, THL 

 

1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.06 ja tarkastettiin edellisen kokouksen 14.6.2018 muistio (Liite 1) 

Tiina Saarto tarkensi kohtaan 4 ervojen selvityksen koskevan erityistasoa myös perusterveydenhuollon 

järjestämänä (ei vain erikoissairaanhoitoa). 

2 Erityisvastuualueiden projektiryhmien tilannekatsaus, Tiina Saarto, HUS 

Tiina Saarto esitteli tilanteen. Erityisvastuualueilla on alueellinen kehittäminen 

käynnistynyt, myös valtakunnallisesti on kokoonnuttu. Laatukriteeriryhmät 

ovat kokoontuneet tai kokoontumassa lähiaikoina. Lasten ja nuorten osalta 

suunnitelma on tehty. Kysymykset erityistason kartoituksen tekemiseksi on 

tehty. Laatukriteerien asettaminen tasoille B ja C etenee sujuvasti, taso A on 

haastavin, sillä valtakunnallisesti palvelujärjestelemän monimuotoisuus esim. 

etäisyyksistä ja väestötiheydestä johtuen edellyttäisi eriytettyjä kriteereitä. 

Etenkin kotisairaalatoiminta ja tukiosastopalvelujen kohdalla määrittely ja kri-

teerit tärkeitä. Aikataulutavoitteet on asetettu, kartoitus valmistunee vuoden-

vaihteen tienoilla – 1/ 2019. Siihen liittyen tarvitaan tulosten käsittelyä yhdessä 

ervojen sisällä ja valtakunnallisesti (liite 2). 
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Erityiskysymyksiä asumispalvelujen yhteensovittaminen, lyhytaikaisen hoito-

paikan mahdollistaminen myös yksityisiltä palvelutuottajilta. Säädösohjausta ja 

sopimusmalleja tarvitaan. 

 

Keskusteltiin myös laajemmille sidosryhmille kohdistettavan tilaisuuden järjes-

tämisestä, kun kartoitus on valmis (esim. elämän loppuvaiheen työryhmä, si-

dosryhmät) ja mahdollisesti THL:n kartoitustulosten yhdistämisestä. Asiaa jää-

dään suunnittelemaan. 

 

3 Sopimus THL:n kanssa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilan kartoittamiseksi ja seurantaindi-

kaattoreiden kehittämiseksi, Tuija Ikonen ja Minna-Liisa Luoma 

STM ja THL ovat valmistelleet sopimusta. Neuvottelut loppusuoralla. Minna-

Liisa Luoma esitteli päivitetyn kuvion sisällöistä ja aikataulusta. (Liite 3) 

Etenkin erityisryhmien selvitystarpeesta keskusteltiin. Täsmennetyssä sopimus-

luonnoksessa kohdistetaan erillisryhmiin ensin tilannekatsaus saatavilla olevan 

tiedon pohjalta. Sen perusteella voidaan jatkoon ehdottaa tarvittavia selvityksiä. 

 

4 Koulutus- ja viestintäkampanja, Katri Makkonen ja Juha Luomala 

Katri Makkonen esitteli tämänhetkisen tilanteen. Task Force -ryhmää, johon on 

suunniteltu jäsenet STM:stä, OKM:stä, THL:stä sekä muista sidosryhmistä, on 

koottu. Tähän mennessä ovat varmistuneet THL:n edustajat Minna-Liisa Luo-

ma, Teija Hammar ja Mari Koivusilta sekä palvelujärjestelmän edustaja Juho 

Laakso STM:n Katri Makkosen ja Juha Luomalan lisäksi. Muut edustajat pyri-

tään sopimaan pikaisesti ja ensimmäinen kokous syyskuulle 2018. 

Keskusteltiin kampanjan sisällöstä, joka nojaa erityisvastuualueiden selvityk-

siin. Valtakunnallisesti yhteneväiset laatuvaatimukset/kriteerit tärkeitä. Ehdo-

tettiin pohdittavaksi myös sitä, millaisella aikavälillä koulutustavoitteet tuodaan 

käytäntöön sekä yhteistyötä OKM:n kanssa liittyen henkilöstön täydennyskou-

lutusvelvoitteeseen. Koulutusmateriaalien tuotannossa voidaan hyödyntää mm. 

laatukriteeri-ryhmien tuloksia sekä THL:n osaamista verkkokoulutuksissa.  

Työryhmän viestinnässä otetaan mukaan eri tahojen osaajat: STM:n ja THL:n 

lisäksi valtakunnallinen palliatiivinen talo on hyvä väylä viestintään. Ketteränä 

tiedotuskanavana Twitter-viesti jokaisen kokouksen jälkeen. Esille nousi jat-
kossa myös yhteistyö THL:n palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen kehittämis-

verkoston sekä selvitystyön lopulla Eeva Ketolan ilmiötyöskentely-ryhmän 

kanssa. Viestinnän seuranta jatkuu joka kokouksessa.  

 

5 Kokousjärjestelyihin ja määrärahan käyttöön liittyvät käytännöt, Tuija Ikonen 

Ohjausryhmän matkat korvataan valtion matkustusohjesäännön mukaisesti. 

STM auttaa matkajärjestelyissä. Esisijaisena etätyöskentely.  

Projektiryhmien kustannukset ensi sijassa yo-shpiireille myönnetyistä avustuk-

sista ervoittain. Määrärahakauden loppupuolella voidaan arvioida valtionavus-

tusten kokonaistarve perustelluista syistä. Projektiryhmien matkustuksissa ei 

pidä käyttää STM:n matkasihteereitä / -palveluja. 
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6 Muut mahdolliset asiat 

Elämän loppuvaiheen hoito -asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous on 29.8.  

Asiakirjat, kuten alatyöryhmän muistiot tulevat valtioneuvoston hankeikkunaan 

ja ovat julkisia. 

 

Keskusteltiin alatyöryhmän viestinnästä: Yhteistyötä THL – virtuaalisairaala 

(palliatiivinen talo) - STM viestintään. (Mira Koivunen, Heli Mikkonen, Sanna 

Leinonen). Jatketaan valmistelua pienemmällä ryhmällä.  Lisäksi Maakuntien 

palvelukokonaisuuksien kehittäjäverkostolle viestintää, esimerkiksi Twitterillä.  
 

7 Kokouksen päättäminen klo 11.40 

Seuraavat kokoukset: 

12.10.2018 klo 10.00-12.00 

14.12.2018 klo 10.00-12.00 

 

 

 

 

 


