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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 

 

Aika ke 03.04.2019 klo 12-14 

 

Paikka kh Innostamo, Meritullinkatu 8, STM 

Skype-linkki lähetetään kalenterikutsuna erikseen 

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Varapuheenjohtaja: Lääkintöneuvos Tuija Ikonen, STM 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL  

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

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS 

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (etä) 

  Vieraileva tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri, THL 

  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 (etä) 

  Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

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

   

Sihteeri   Viestintäkoordinaattori Elli Alarotu, THL 

 

Pysyvät asiantuntijat Neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, STM 

Yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, THL 

Pääsihteeri Sinikka Sihvo, ETENE, STM 

 

Kutsuttuna  Johtava asiantuntija Teija Hammar, THL 

Kehittämispäällikkö Mira Koivusilta THL  

 

1 Puheenjohtaja avasi kokouksen, läsnäolijat esittäytyivät ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.2.2019 muistio. 

2 Harriet Finne-Soveri esitteli sosiaalihuollon asiantuntijatyöryhmän päätehtävät ja sosiaalihuollon 

palveluyksiköiden kartoituksen tilanteen. THL:ssä on tehty tilastoajot laatuindikaattorityön taustalle. Luokittelussa 

voidaan käyttää EAPC-aihealueiden otsakkeita, jolloin pääalueita on noin 15. Tämä valmistuu seuraavaan 

kokoukseen.  

Keskusteltiin laadun muodostumisesta ja laadun ja osaamisen yhteydestä. Palvelun maksajan näkökulmaa laatuun 

on selvitetty vähemmän, ja tätä pitäisi määritellä lisää. Tavoite olisi tehdä näkyväksi, millä tavalla laatua tilataan. 

Mitoitus ei yksin korreloi laatuun. Henkilöstörakenne on huomioitava ja olennaista on, mitä henkilöstö tekee. 

Raporttia varten tutustutaan Itä-Suomen yliopiston henkilöstörakenteen mitoitustyökaluun, joka huomioi mm. 

hoitoisuuden ja toiminnan intensiteetin. Päätettiin korostaa osaamisen ja henkilöstörakenteen yhteyttä laadun 

muodostumisessa. 

Teija Hammar kertoi, että vammaiset ja erityisryhmät -työryhmä on käynnistänyt toimintansa. 
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Tiina Saarto esitteli projektiryhmien tilanteen. Laaturyhmä käsittelee työstä saatuja kommentteja. Sosiaaliryhmän 

työ integroidaan aiemmin tehtyihin laatusuosituksiin. Lapset ja nuoret -ryhmä on pitänyt aloituskokouksen. 

Päivystyksen ja ensihoidon suunnitelma on tekeillä. Ehdotettiin, että konsultoidaan Timo Keististä, Katri Makkosta 

tai Lasse Ilkkaa suunnitelmaa tehdessä ettei törmätä järjestämisen lakisääteisiin reunaehtoihin.  

 

Loppuraportissa keskeisiä ovat sosiaalihuollon ryhmän asiat ja palveluketjukuvaukset. Laatukriteereitä on 

tarkennettu, joten ne on toistettava raportissa. Loppuraporttia suunnitellaan seuraavassa ohjausryhmän 

kokouksessa.  

3 Marjukka Vallimies-Patomäki esitteli ehdotuksen koulutus- ja viestintäryhmästä. Ohjausryhmä päätti perustaa 

ryhmän ehdotuksen mukaisesti. (Liitteenä perustamismuistio). 

Elli Alarotu esitteli viestintäsuunnitelmaluonnoksen. Viestinnässä on tarve ohjausryhmän allekirjoittamille 

johdonmukaisille ydinviesteille ja kohderyhmäpriorisoinnille. Koulutus- ja viestintäryhmä hahmottelee ydinviestit 

Tiimeriin, jossa ohjausryhmä kommentoi niitä 18.4. mennessä.  Koulutus- ja viestintäryhmä käsittelee kommentit 

ohjausryhmälle 29.4. mennessä. Keskeiset viestit työstetään ohjausryhmän kanssa työpajassa 3.5. klo 12-14. 

Marjukka Vallimies-Patomäki esitteli verkkokurssin teknisen toteuttamisen tilanteen. Teknistä toteuttajaa 

selvitetään, mutta yli 250 000 käyttäjämäärä jättänee kaupalliset toimijat hinnan takia ulkopuolelle. Kohderyhmää 

on tarkennettava: mukaan toivotaan asiaa myös omaishoitajille ja päättäjille. Kurssilla on oltava ylläpitäjä, 

todennäköisesti luontevin olisivat sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset. Kurssin on oltava kevyt ja tiivis, 

enintään noin 1 op.  

4 Seppo Miilunpalo esitteli AVI:lta tilattavan selvityksen, joka käsittelee sosiaalihuollon alaisten laitosten 

saattohoidon laatua ja asiakasturvallisuutta valvonnan näkökulmasta. Ohjausryhmä piti AVI:n selvitystyötä 

tarpeellisena. Kyselyllä selvitetään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toteutumista perustason terveydenhuollon 

ja sosiaalitoimen yksiköissä, erityisesti iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kyselylomakkeeseen 

lisätään vielä osaamiseen, johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä kysymyksiä. Marjukka Vallimies-Patomäki 

toimittaa ehdotuksen lisäkysymyksistä AVI:lle. 

 

Keskusteltiin, että kaikkien tiedonkeruiden asiat pitäisi saada samalle pöydälle ja miettiä, mitä tietoa valtakunnan 

tasolla halutaan kerätä ja miten AVI-kysely siihen suhteutuu. Sosiaalihuollon ryhmän kanssa käydään tietovaihtoa. 

Osittain kysely on päällekkäinen Vanpal-kyselyn ja PACE-hankkeesta saatujen tietojen kanssa. Lisäarvona saadaan 

AVI-näkökulma työryhmän sopimussisältöihin liittyvään kannanottoon.  

 

5 Tuija Ikonen esitteli talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020.Rahaa maksatuksiin on suunniteltu noin 0,5 

miljoonaa euroa molemmille vuosille. Sairaanhoitopiirien maksatuspyyntöjen on oltava perillä marraskuun 2019 

lopussa. Vuoden 2018 kuluja on laskutettu vasta yhdestä sairaanhoitopiiristä. Jos maksatuspyyntöä vuodelta 2018 

ei ole vielä tehty, sen voi toimittaa kevään aikana. Sairaanhoitopiirien projektiryhmien jäsenten kannattaa 

varmistaa, että maksatukset 2019 vuodelta lähtevät sairaanhoitopiireistä ajoissa.  

 

Jonkun erva-alueen on mahdollista saada projektirahaa palliatiivisen hoidon tehostamisen pilotointiin. Mietitään, 

millä alueella olisi resursseja pilotointiin. Tuija Ikonen laittaa asiasta muistutuskirjeen yo-sairaaloiden 

projektiryhmien vastuuhenkilöille. 

 

Tuija Ikonen ilmoitti, että STM on suunnitellut rahoittavansa projektirahasta myös laajapohjaisen 

asiantuntijatyöryhmän tarvitseman erillisselvityksen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon lainsäädäntötarpeesta. 

 

6 Minisymposiumista 26.2.2019 ja väliraportista saatua palautetta esitteli Tuija Ikonen. Julkisuutta on saatu eikä 

kielteisiä kommentteja ole kuulunut, joten ilmeisimmin väliraportti ja minisymposiumi vastasivat tarkoitustaan. 
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7 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14. 

 

Seuraava kokous: 6.6.2019 klo 10 - 12 
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