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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 

 

Aika ma 25.5.2020 klo 12-14 

 

Paikka Skype-kokous  

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Tuija Ikonen, STM 

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 

Ylilääkäri Kaisa Halinen, STM  

   

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. Puheenjohtaja avasi kokouksen, ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 20.3.2020 muistio.  

2. Juha Luomala kertoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hakemuksista, joita ollaan vielä 

käymässä läpi. Palliatiivinen hoito on mukana joissain hakemuksissa, mutta ei näy laajasti. Alueelliset erot ovat 

suuret. Palliatiivinen hoito on kilpaillut haussa maakuntien muiden kehittämistarpeiden kanssa. 

Todettiin, että hallitusohjelmassa palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon suunnatun rahoituksen tilanne on 

epäselvä. STM:ssä tehdään kooste palliatiivisen hoidon näkymisestä maakuntien hakemuksissa sekä 

selvitetään, onko palliatiiviseen hoitoon käytettävissä erillistä korvamerkittyä rahaa vai onko 

hallitusohjelmassa mainittu rahoitus osa Tulevaisuuden sote-keskusten ohjelmarahoitusta. Selvitetään, voisiko 

isoa ryhmää hyödyntää vaikuttajana.     

3. Päivi Nurmi-Koikkalainen kertoi erityisryhmien palliatiivisen hoidon selvitysprojektista. Tavoitteena on 

selvittää vammaisten henkilöiden ja osittain muiden erityisryhmien palliatiiviseen hoitoon liittyviä 

erityispiirteitä ja nykytilaa. Työntekijän rekrytointi on käynnissä. Projektin tukiryhmään kootaan 

vammaisjärjestöjen edustajia ja palliatiivisen hoidon asiantuntijoita. Aihe pidetään esillä myös muissa THL:n 

vammaisuustiimin yhteistyöryhmissä. 
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Todettiin, että projektikautta jatketaan 30.6.2021 saakka, jotta työ voi edetä rinnakkain laatutietoprojektin 

kanssa.  

4. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projektista kertoi Teija Hammar. Työryhmä on alkuvaiheessa 

jakautunut sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ryhmiin. Laatua tarkastellaan sekä palvelujärjestelmän että 

potilaan kannalta. Erillisiä tiedonkeruita pyritään välttämään.  

Tiina Saarto kertoi terveydenhuollon laatutietoryhmän työstä. Palliatiivista hoitoa ei kirjata, joten olemassa 

olevan tiedon pohjalle ei voida rakentaa. Tavoitteena on määritellä, mitä tulisi kirjata. Eri tasoilla on eri 

vaatimukset. Perustason rekistereistä data on saatava automaattisesti. Erityistasolla olisi velvollisuus 

raportoida vuosittain. Ryhmässä on ehdotettu palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toimenpidekoodiston 

luomista. Todettiin, että koodistosta pitää keskustella THL:n koodistopalveluosaston kanssa. 

Ryhmä ehdottaa, että lasten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutietoon kootaan oma ryhmä, kun 

mallinnuksessa ollaan pidemmällä. Ehdotusta kannatettiin.  

Harriet Finne-Soveri kertoi sosiaalihuollon laatutietoryhmän työstä. Työssä selvitetään, mitä tietoa jo on 

saatavilla ja mitä pitäisi olla saatavilla, mitä pitäisi kirjata ja mihin, jotta tieto olisi saatavilla. Populaatio pitää 

määritellä tarkasti. Esitys on, että aluksi otettaisiin ympärivuorokautiset asumisyksiköt. Kahden 

lainsäädännön alla toimiminen tuo omat haasteensa. 

Keskusteltiin koodistoprosessista. Kommenteissa todettiin, että koodistoa uudistetaan kansainvälisesti, joten 

palliatiivisen hoidon koodiston perustaminen ei välttämättä ole paras lähestymistapa. Olemassa olevia 

koodeja voi yhdistää.  

5. Elli Alarotu kertoi koulutus- ja viestintäryhmän ajankohtaisista asioista. THL:ssä on kokoustettu alustan 

tarjoajaksi valitun Mediamaisterin kanssa Saattohoitopassi-kurssimateriaalin toimittamisesta ja viemisestä 

alustalle. Sopimusasioiden edettyä verkkokurssi viedään hyväksyttäväksi THL:n arviointineuvostoon ja työstä 

voidaan tehdä tarjouspyyntö Mediamaisterille. Myös tekijänoikeuksista on tehtävä sopimus. Ennen 

lanseerausta kurssista on järjestettävä pilotti THL:n alustalla. Koulutus- ja viestintäryhmästä on koottu 

pienempi ryhmä porrastamaan kohderyhmiä ja miettimään alustavasti kohderyhmittäistä markkinointia. 

Elokuulle on valmisteltu valtakunnallisen yhdyshenkilöverkoston kokousta, jonka tavoitteena on käynnistää 

yhteistyö suositusten ja verkkokurssin jalkauttamisessa.  

 

THL:ssä ruotsinnetaan valikoituja verkkosivuja suomenkielisiä sivuja vastaaviksi. Koulutus- ja 

viestintäryhmä esittää, että THL:n kustantaman neljän perussivun ruotsinnoksen lisäksi hankkeen 

viestintäbudjetista maksettaisiin palliatiivisen hoidon suositusten ja laatukriteerien verkkotekstien 

ruotsintaminen. Ohjausryhmä hyväksyi ruotsinnoksen hankkeen viestintäbudjetista. 

 

6. Muut asiat 

Maija Miettinen kertoi lainsäädäntömuutosten kustannusvaikutusten kartoittamisesta. Selvitysryhmään on 

ehdotettu Harriet Finne-Soveria, Sirkku Jyrkkiötä ja Sari Kehusmaata. Selvityksen tulisi olla valmiina vuoden 

loppuun mennessä, jotta se ehtii lainsäädäntöryhmän käyttöön. Todellinen takaraja on lokakuussa, jotta selvitys 

voidaan kirjoittaa vuoden loppuun mennessä. Lainsäädäntöryhmä on pyytänyt kiirehtimään työtä, jotta 

terveystalouslaskelmat saadaan hallitukselle vuoden loppuun mennessä.  
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Päivi Koivuranta ehdotti Kuntaliiton sote-talousasiantuntijan lisäämistä selvitysryhmään. Ajatusta 

kannatettiin. Maija Miettinen vie asian lainsäädäntöryhmään ja on yhteydessä Päiviin.  

Tiina Saarto kysyi Juha Koivistolta palliatiivisen hoidon arvioinnista sote-keskuksissa. Asiantuntijoiden 

ehdotuksia seurattaviksi asioiksi on kerätty THL:ssä. Arviointia on valmisteltu, ja osa kerätään kyselyillä. 

Seurattavia asioita on vielä karsittava, jottei kyselystä tule liian työläs. 

7. Seuraava kokous järjestetään elokuussa. Marja Lampola doodlaa syksyn kokousaikoja. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.28. 


