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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 

- ALATYÖRYHMÄ 
 

Aika  ti 08.05.2018 klo 9:00-11:00 

Paikka  Kokoushuone Väinämöinen, OKM  

Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki   
 video- / Skype-osoite ilmoitetaan myöhemmin 

Osallistujat Puheenjohtaja:  

Osastopäällikkö Markku Tervahauta, Sosiaali- ja terveysministeriö   
Varapuheenjohtaja:  

Ylilääkäri Katri Makkonen, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Jäsenet: 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, Sosiaali- ja terveysministeriö 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL (estynyt) 

Aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-

topiiri  

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (etä) 

Ylilääkäri Harriet Finne-Soveri, Helsingin kaupunki 

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

Asiantuntija Johanna Patanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto (etä)  

Kliininen opettaja Juho Lehto, Tampereen yliopisto  

Lehtori Merja Laitinen, Savon koulutuskuntayhtymä (etä) 

Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto (estynyt) 

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, Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 

Kutsuttuna  Hallitusneuvos Sini Pietilä 

 

 

MUISTIO 

1 Laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän alatyöryhmäksi asetettavan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 

kehittämisen ohjausryhmän järjestäytyminen (Liite 1 Korjattu muistio) 

Todettiin listan mukaiset jäsenet. Ennakkoon lähetetty suunnitelma ohjausryhmän asettamisesta on muutettu 

STM:n sisäisellä menettelyllä alatyöryhmäksi eduskunnan hyväksymälle laajapohjaiselle asiantuntijatyöryh-

mälle, jonka tarkoitus on selvittää elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoi-

toa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset 

lainsäädännön muutoksiksi. Päätösasiakirja laajapohjaiselle ryhmälle on tekeillä STM:ssä, ja siihen lisätään 

alatyöryhmäksi nyt kokoontuva ohjausryhmä.   

 

Ohjausryhmänä toimiva alatyöryhmä raportoi laajapohjaiselle asiantuntijatyöryhmälle. Organisoituminen ei 

muuta suunniteltuja ohjaustehtäviä, jotka ovat: suunnitella ja ohjata eduskunnan myöntämän1 miljoonan eu-

ron määrärahan käyttöä sille asetettujen käyttötarkoitusten mukaisesti 1) tukemalla ja seuraamalla sosiaali- ja 

terveysministeriön yliopistosairaanhoitopiirien kanssa laadittavien sopimusten toimeenpanoa ja myönnettä-

vien valtionavustusten käyttöä, 2) valmistelemalla ja seuraamalla valtakunnallisen palliatiivisen hoidon ja 

saattohoidon 
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nykytilan kartoituksen etenemistä ja tuloksia, 3) valmistelemalla ja seuraamalla valtakunnallisen koulutus- ja 

viestintäkampanjan toteutusta sekä 4) suunnittelemalla määrärahan avulla saatujen tulosten arviointi. 

 

Kokouskäytännöistä sovittiin, että järjestetään kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä. Matkat korvataan 

valtion matkustussäännön mukaisesti. Tekninen sihteeri (Susanna Lindholm) auttaa jatkossa matkajärjeste-

lyissä ja etäyhteyksissä.  

 

2 Eduskunnan myöntämän määrärahan käyttötarkoitus ja alustava suunnitelma 

Käsiteltiin suunnitelmaa määrärahan käytölle. Ensimmäisenä kohteena olevan palvelujärjestelmän kehittämi-

sen valtionavustuksen hakukierros on päättynyt. Käsitellään tarkemmin kohdassa 3.  

Toisesta kohteesta (nykytilan kartoitus) on alustavasti keskusteltu Minna-Liisa Luoman (THL Ikääntyneet, 

vammaiset ja toimintakyky -yksikön päällikkö) kanssa. THL laatii ehdotuksen suunnitelmaksi palliatiivisen 

hoidon ja saattohoidon nykytilan kartoituksesta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa. 

Suunnitelmaan voi liittää seurantaindikaattoreiden kehittämisen ja niiden tuotannon liittämisen maakuntauu-

distuksessa seurattaviin laatuindikaattoreihin sekä ek:n myöntämän määrärahan käytön loppuarvioinnin. Kut-

sutaan seuraavaan kokoukseen THL:n edustaja kertomaan ehdotuksesta. Tavoitteena on saada sopimus alle-

kirjoitetuksi kesän aikana ja kartoitustyö käyntiin viimeistään kesälomien jälkeen. 

Kolmas käyttökohde on koulutus- ja viestintäkampanja, jonka suunnittelusta vastaa STM:n Asiakkaat-tulos-

ryhmä. Tämän valmistelu käynnistyy syksyllä. Huomioitavaksi yhteistyö OKM:n tukemaan palliatiivisen 

hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen -projektiin, jossa mu-

kana useita ammattikorkeakouluja ja yliopistoja (Projektijohtaja Minna Hökkä, Kajaanin amk), Osaamisella 

Soteen -hanke ja alueellinen koulutus- ja viestintä liittyen palvelujärjestelmän kehittämiseen.   

3 Yliopistosairaanhoitopiirien valtionosuushakemukset (Liite 2 Kirje yliopistosairaanhoitopiireille) 

Yliopistosairaaloiden hakukierroksen päättymisaikaan (4.5.) mennessä saatiin hakemukset kaikilta viideltä 

yliopistosairaanhoitopiiriltä. Hakemuksissa oli hyvin katettu erityisvastuualueiden kaikkien sairaanhoitopii-

rien alueet ja palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisen asiantuntijasuosituksessa mainitut kehittä-

misehdotukset. Hakemusten summa oli 333 750 euroa. Yhdestä hakemuksesta (PPSHP) puuttui omavastuu-

osuuden erittely, jonka täydennystä pyydetään, ja samalla lisätään maininta saamelaisväestön huomioimi-

sesta. Päätettiin lähettää HUS:lle tarjous hakea käyttämättömäksi jäävää osuutta koskien sosiaalihuollon asu-

mispalvelujen ja muiden avo- ja laitospalveluiden integroitumista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjes-

tämisen suunnitelmiin.  

 

Ohjausryhmä toivoi, että monikulttuurisuuden huomioimisen laatukriteerit lisätään osaksi A-tason laatukri-

teereiden suunnittelua (Hyksin ja Taysin koordinaatiovastuu). 

4 Seuraavat kokoukset 

- 14.6.2018 klo 9.30 – 12.00 

- 24.8.2018 klo 10.00 – 12.00 

- 12.10.2018 klo 10.00 – 12.00 

 - 14.12.2018 klo 10.00 – 12.00 

 


