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ALATYÖRYHMÄ - PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN 

OHJAUSRYHMÄ 
 

Aika  to 14.06.2018 klo 9:30-12:00 

Paikka  Alustava: Saunatila  

Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki   
 video- / Skype-osoite ilmoitetaan myöhemmin 

Osallistujat Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Markku Tervahauta, Sosiaali- ja terveysministeriö   

Varapuheenjohtaja: Ylilääkäri Katri Makkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL 

Aluehallintoylilääkäri 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  

Asiantuntija Johanna Patanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (etä)  

Kliininen opettaja Juho Lehto, Tampereen yliopisto  

Lehtori Merja Laitinen, Savon koulutuskuntayhtymä 

Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen pj Riikka Koivisto, Koivikko-koti 

 

Asiantuntijasihteerit: 

Lääkintöneuvos Terhi Hermanson, Sosiaali- ja terveysministeriö (1.7.2018 alkaen)  

Ylilääkäri Tuija Ikonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Tekninen sihteeri, Susanna Lindholm, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Kutsuttuna  Marika Kylänen ja Teija Hammar, THL 

 Sinikka Sihvo, ETENE 

 

 

MUISTIO 

 

Asiakohtiin liittyvät liitetiedostot löytyvät Tiimeristä.  

1 Pj avasi kokouksen klo 9.35. Edellisen kokouksen 8.5.2018 muistio hyväksyttiin. (Liite 1) 

2 Todettiin ministeri Saarikon tekemä päätös laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän ja alatyöryhmän asetta-

miseksi. Alatyöryhmän tarkoitus käsiteltiin jo edellisessä kokouksessa. (Liite 2) 

3 Tuija Ikonen kertasi yliopistosairaanhoitopiirien hakemukset valtionosuuksista ja viime kerran jälkeen 

saadut täydennykset (OYS ja HUS:n toinen hakemus). Hakemuksen on viety Tiimeriin, myös päätökset 

tulevat sinne. Päätökset on esitetty hakemusten mukaisesti: Ajalle 1.3.2018 – 31.10.2019 myönnetään 

valtionavustusta palliatiivisen ja saattohoidon kehittämiseksi erityisvastuualueilla seuraavasti: HYKS 

119 341 €, KYS 45 000 €, OYS 55 750 €, TAYS 63 000 € ja TYKS 50 000 €. Ja lisäksi HUS:lle valta-

kunnalliseen sosiaalihuollon ja asumispalvelujen integraatioon 26 250 €. Päätökset ovat parhaillaan vir-

kamieskäsittelyssä ja lähdössä allekirjoituskierrokselle. (Liitteet 3 – 8) 

4 Erityisvastuualueiden käyttösuunnitelmat ja projektiryhmän kuulumiset esitteli Tiina Saarto. Neljä pro-

jektiryhmää on käynnistetty valtakunnallisesti: ERVA-projektiryhmä, Laatukriteeriryhmä, Perustason 

palveluiden ryhmä, Lasten ja nuorten ryhmä. Lisäksi jokaisella erityisvastuualueella on omat työryhmät 

ervojen toimeenpanon varmistamiseksi. Ryhmien aikataulut ovat tiukat. Laatukriteeriryhmän työ on poh-

jana muulle suunnittelulle. Perustason työryhmä toimii yhteistyössä THL:n kanssa. Lasten ja nuorten 

ryhmän toimintaa koordinoidaan lasten 10-osastolta ja mukana on potilasjärjestö Sylva. Suunnitteilla li-

säksi Opetus ja koulutus -ryhmä, Viestintä-ryhmä ja Digitaaliset palvelut-ryhmä. (Liite 9) 
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Valmistelut ovat edenneet kiitettävän ripeästi. Ohjausryhmässä pohdittiin eksistentiaalisen tuen huomioi-

mista kriteereissä, hoitoneuvottelujen ja asiakassuunnitelman laatimisten ja päivittämisten merkitystä. 

Lisäksi pohdittiin tulevan palvelujärjestelmän rakenteiden ja alueellisten suunnitelmien yhteensovitta-

mista. Etenkin tulevien sote-keskusten roolin selkeyttämiseksi tarvitaan palvelukuvauksia ja sosiaalipal-

velujen määrittelyä. Osallistuminen asiakasohjaukseen.     

5 Marika Kylänen ja Teija Hammar esittelivät suunnitelmia THL:n kanssa tehtävästä sopimuksesta pal-

liatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilan kartoittamiseksi ja seurantaindikaattoreiden kehittämiseksi. 

Ehdotuksena oli ajalle 1.7.2018 – 31.12.2019 laadittava suunnitelma. Tarkastellaan neljästä näkökul-

masta (potilas, läheinen, henkilökunta ja järjestelmä) etenkin ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon 

yksiköitä. Alustava kustannusarvio 200 000 €, henkilöstökulut 1,5 htv. Laaditaan kysely ja tilastoselvi-

tyksiä (Liite 10). 

Keskustelussa todettiin, että sairaanhoitopiirit pystyvät tuottamaan helposti erikoissairaanhoitoa koske-

van osuuden, joten on tarkoituksenmukaista, että THL suuntautuu kartoituksessaan perustason ja sosiaa-

lipuolen palveluihin. Kartoituksen valmistumista toivottiin ehdotettua nopeammin. Potilastiedoissa ehdo-

tettujen lisäksi ja kuolinsyy- ja paikkatiedot tärkeät. Toivottiin myös palveluintegraation ja tukiosaston 

selvittämistä. Vastaukset halutaan alueellisesti eriteltynä. Palvelujen laadun seurantaindikaattorityöstä 

toivotaan pysyviä tulevan soten mittareita. Tämä liittyy THL:n perustehtävään. Indikattoreiden tulevaa 

tuotantoa pohjustettava ajoissa.    

Tuija Ikonen ja Minna-Liisa Luoma tapaavat 25.6., jolloin suunnitellaan alustavaa sopimusta THL:n ja 

STM:n välille. THL:n sopimuksen toivotaan kattavan myös ervojen hankeosuuden vaikutusten loppuar-

vioinnin. 

6 Koulutus- ja viestintäkampanjan alustavia suuntaviivoja esitteli Katri Makkonen (liite 11). Kesä-elokuun 

aikana on tarkoitus täsmentää kohderyhmiä ja viestinnän sisältöjä. Perustetaan task force –ryhmä jossa 

STM:n, THL:n julkisen palvelujärjestelmän, 3. sektorin ja viestinnän edustajia. Potilasjärjestöt huomioi-

tava suunnittelussa. 

Koulutuksessa täydennyskoulutus etusijalla. OKM:n hanke kattaa ammattiryhmistä lääkärien ja sairaan-

hoitajien tutkinnot sekä sivuaa muita sote-ammattihenkilöitä. Näkökulma sote-keskusten ja kotona annet-

tavien palvelujen osaaminen.  

Maakuntien päättäjien ja muutosorganisaatioiden tavoittaminen viestinnällä tärkeä. Osaamisella soteen – 

ohjelma, uusien palveluohjaajien tehtävät. Viestinnän vaiheistus ja yhteistyö alueellisten kampanjoiden 

kanssa tarpeen. Toteutus mahdollisimman laaja-alaisesti eri ryhmiä sitouttaen. Esim AMK:t ja THL 

koordinoimassa. 

Ison työryhmän näkemyksiä kannattaa kysyä evästykseksi.  

7 Muita asioita ei ollut (oliko?) 

8 Kokous päätettiin klo 12.00 


