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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 
 

Aika pe 1.2.2019 klo 10-12 

 

Paikka Innostamo, Meritullinkatu 8, STM 

Skype-linkki lähetetään kalenterikutsuna erikseen 

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Markku Tervahauta, STM 

 ma. osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, STM  

Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Katri Makkonen, STM 

 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL (etä) 

Aluehallintoyl. Seppo Miilunpalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS 

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (etä) 

  Ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, Helsingin kaupunki 

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

  Asiantuntija Johanna Patanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (etä) 

  Kliininen opettaja Juho Lehto, Tampereen yliopisto 

  Lehtori Merja Laitinen, Savon koulutuskuntayhtymä (etä) 

  Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

  Suomen pall. hoidon yhdistyksen pj Riikka Koivisto, Koivikko-koti (etä) 

   

  Asiantuntijasihteeri: Lääkintöneuvos Tuija Ikonen, STM 

 

  Kutsuttuna: 

  Yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, THL 

  Johtava asiantuntija Teija Hammar, THL 

Kehittämispäällikkö Mira Koivusilta THL  

Pääsihteeri Sinikka Sihvo, ETENE, STM 

Neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, STM 

Erityisasiantuntija Taina Korpi, STM (11.30-11.45) 

1 Pj:nä toiminut Katri Makkonen avasi kokouksen, todettiin länsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen kokouk-

sen 14.12.2018 muistio. 

2 Tiina Saarto esitteli väliraportin keskeisen sisällön. Raporttiin laaditaan terveydenhuoltoa esittelevät kar-

tat alueittain ja kunnittain vallitsevasta palvelutarjonnasta ja sen tasosta. Saarto esitteli malliksi HUS:n 

alueelta tehtyjä karttoja. Niiden avulla saadaan valtakunnallinen tilanne visualisoitua. Lisäksi raporttiin 

kuvataan systemaattisesti eri tason palvelutarjonnan sisällöt ja saatavuus sekä henkilöstön osaamistaso. 

Myös tilastoja palvelujen käytöstä. Yhteenvetona: Maassa on paljon vaihtelua, mutta mikään alue ei täytä 

laatuvaatimuksia millään hoidon porrastuksen tasolla kokonaan. Erityisesti kotisairaala- ja kotiin vietä-

vissä palveluissa on sisällöllisiä eroja. Teija Hammar kuvasi THL:n koordinoimaa kartoitusta iäkkäiden 

henkilöiden pitkäaikaishoidon osalta (ml. kotihoito). Tieto on vielä hajanaista ja vaatii tarkennuksia, sillä 

varsinkin sosiaalipuolen yksiköistä saatava rekisteritieto on puutteellista. Ympärivuorokautisen hoivan ja 

kotihoidon yksiköitä on yli 3000, joten tiedon kerääminen ei ole yksinkertainen asia ja vaatii huolellista 

suunnittelua. Laatuvaatimuksista raporttiin mennessä valmistuu terveydenhuollon kriteerit, mutta lasten 

ja nuorten kriteerit eivät ehdi. Lasten ja nuorten työryhmän jäsenmuutoksia on tulossa. Lisäksi sosiaali-

palvelujen kriteerit ovat kesken. 
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THL koordinoi raportin julkaisuprosessin yhdessä valtioneuvoston yhteisten palvelujen kanssa. STM:n 

viestintä pidetään tietoisena julkaisun etenemisestä.    

3 26.2.2019 minisymposiumin ohjelman esitteli Tuija Ikonen. Tilaisuus pidetään Meritullisalissa. Kutsut 

ovat lähdössä sairaanhoitopiireille, kansanterveystyön johtajille, maakuntien sote-valmistelijoille, aihe-

piiriä lähellä oleville potilasjärjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille sekä elämän loppuvaiheen asi-

antuntijatyöryhmän jäsenille. Viestintä hoidetaan STM:n viestinnän kanssa. Paikalle kutsutaan tiedotus-

välineiden edustajia, mutta erillistä lehdistötilaisuutta ei pidetä. Kokous striimataan etäosallistujille. 

4 Työryhmään on tekeillä henkilömuutoksia. Puheenjohtajana toimii jatkossa Juha Luomala, Katri Mak-

konen siirtyy asiantuntijatyöryhmään ja Tuija Ikonen varapuheenjohtajaksi. Asiantuntijasihteerin tilalla 

kokouksen sihteerinä toimii jatkossa THL:n palkkaama viestintäkoordinaattori. Työryhmä kutsuu pysy-

viksi asiantuntijoiksi yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoman, THL, pääsihteeri Sinikka Sihvon, ETENE, 
STM, neuvottelevan virkamiehen Marjukka Vallimies-Patomäen, STM. Teknisenä sihteerinä toimii as-

sistentti Marja Lampola, THL 

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2019 korostuu väliraportissa kuvattavien kehityskohteiden pohjalta 

laadittavat erityisvastuualueiden suunnitelmat palvelutason ja palvelujen sisällön kehittämiseksi ja puut-

tuvien laatuindikaattoreiden viimeistely, THL:n tarve täydentää puuttuvia iäkkäiden pitkäaikaishoidon 

ml kotihoito tietoja ja sosiaalipalvelujen tietoja sekä erillisryhmiä (vammaiset, vähemmistöt) koskevien 

tarpeiden kartoittaminen sekä palvelujärjestelmän seurantaindikaattoreiden työstäminen. Viestintä ja 

osaamisen kehittäminen käynnistyvät koordinaattorin palkkaamisen jälkeen. Ensimmäinen vaihe liittyy 

verkostojen rakentamiseen ja sisältöjen laatimiseen. Pääpaino osaamisen lisäämisessä ja viestinnässä on 

vuoden 2020 aikana. Määrärahan käytön loppuraportti valmistellaan vuoden 2020 aikana. 

5 Osaamis- ja viestintäryhmän toiminnan jatkosuunnitelmaa esitteli Katri Makkonen ja Marjukka Valli-

mies-Patomäki. Työryhmän kokousvaraus 4.2. perutaan. Marjukka Vallimies-Patomäki tulee STM:n 

puolelta vetämään ryhmän toimintaa. Uusi kokous pyritään järjestämään mahdollisimman pian. Teija 

Hammar ja Mira Koivusalo kertoivat THL:n viestintäkoordinaattorihakemuksen tilanteesta. Toistaiseksi 

ei ole tullut tiedusteluja. Hakuaika päättyy 5.2. Työryhmän jäseniä kehotettiin jakamaa viestiä tehtävästä 

verkostoissaan. 

6 Taina Korpi, STM esitteli talousasioita. Sairaanhoitopiireistä vain yksi on laskuttanut STM:stä valtion-

osuuttaan toistaiseksi. Projektiryhmissä on tarve muistuttaa, että määrärahasta 500 000 kuuluu laskuttaa 

STM:ltä vuoden 2019 loppuun mennessä. Käytännössä tarkoitta, että viimeiset maksatuspyynnöt on hyvä 

toimittaa STM:ön tarkastettavaksi marraskuun 2019 aikana. Sh-piirit voivat laskuttaa kahdessa erässä, eli 

ensimmäisen laskun voi laittaa jo heti. STM korvaa 2/3 henkilöstökuluista. Se tarkoittaa, että selvitys 

henkilöstökuluista toimitetaan täysmääräisenä ja STM:n maksama valtionosuus kattaa siitä kaksi kol-

mannesta. Yksi kolmannes jää sairaanhoitopiirin omalle vastuulle. Muut kulut korvataan ilman omavas-

tuuta. Korvauksia hakiessa kannattaa tarkistaa ohjeet valtionavustuspäätöksestä. Myöskään THL ei ole 

laskuttanut vuodelta 2018 kuluja.  

7 Tuija Ikonen esitteli STM:n virkamiesryhmän suunnitelman pyytää erillisselvitys laadusta ja asiakastur-

vallisuudesta sosiaalihuollon alaisten laitosten saattohoidon tilasta valvonnan näkökulmasta. Selvitys so-

pisi AVIen tehtäväksi, ja siihen voisi varata noin 20 000 e projektirahoitusta määrärahasta. Seppo Mii-

lunpalo selvittelee asiaa tehtäväksi Tampereen alueella toimivien asiantuntijoiden ohjauksessa. Tämä 

voisi täydentää THL:n kartoitusta vanhuspalveluiden ja sosiaalipalvelujen tilanteesta. 

8 Pj päätti kokouksen klo 11.50. 

Seuraavat kokoukset: 3.4.2019 klo 12 – 14 ja 6.6.2019 klo 10 - 12 


