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PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON KEHITTÄMISEN OHJAUSRYHMÄ 
 

Aika pe 12.10.2018 klo 10-12 

 

Paikka OKM, Meritullinkatu 10, kh-Kalevala 

Skype-linkki lähetetään kalenterikutsuna erikseen 

 

Osallistujat Puheenjohtaja: Osastopäällikkö Markku Tervahauta, STM 

Varapuheenjohtaja: Ylilääkäri Katri Makkonen, STM 

 

Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 

Tutkimuspäällikkö Juha Koivisto, THL (etä) 

Aluehallintoylilääkäri Seppo Miilunpalo, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

rasto (etä) 

Professori, ylilääkäri Tiina Saarto, Helsingin yliopisto ja HUS 

Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

  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 

  Hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta, Kuntaliitto 

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

   

  Asiantuntijasihteeri:  

  Ylilääkäri Tuija Ikonen, STM 

 

  Kutsuttuna: 

  Yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, THL 

  Mira Koivusilta, THL 

 

 

1 Edellisen kokouksen 24.8.2018 muistio tarkistettiin ja hyväksyttiin. 

2 Erityisvastuualueiden kehittämissuunnitelmien tilanteen esitteli Tuija Ikonen. Yhteenveto liitteenä. Ervat 

ovat ryhtyneet toteuttamaan suunnitelmia. Alueelliset valmisteluryhmät on koottu ja eri maakuntien 

kanssa palveluketjukuvausten luominen on käynnistetty. Osa on myös laatimassa paikallisia sopimuksia 

saattohoidon tuottajien kanssa. Eri laaturyhmiin osallistutaan kaikkien ervojen alueelta. Sisäistä viestin-

tää ja yhteydenpitoa sekä alueellisten tapahtumien suunnittelua on tehty, mutta ulospäin suuntautuvassa 

viestinnässä odotellaan kansallisen viestintä- ja koulutusosuuden etenemistä. (Liite)  

Taloudesta osa ervoista koki, että lisärahoitusta saatetaan tarvita. Suunnitellaan jätettäväksi 1 milj. euron 

määrärahasta noin 50 000 euroa vapaaksi alueiden mahdollisiin lisätarpeisiin vuoden 2019 loppupuolelle.    

3 Erityisvastuualueiden projektiryhmien tilannekatsauksen esitteli Tiina Saarto (Liite). Kaikki ryhmät ovat 

toimineet odotetusti. Keskusteltiin palveluketjukuvausten teknisestä toteutuksesta. Onko alustaa, jolla eri 

alueiden tiedot julkaistaan? Tässä tarvitaan viestintäryhmän kanssa yhteistyötä. Nykytilan kartoitus ete-

nee, ja oletus on saada valmiiksi kuva B ja C –tasosta vuoden loppuun mennessä. Laaturyhmät etenevät, 

mutta tarvitsevat lisäaikaa kriteerien hiomiseen. Lisäksi laatukriteerien ja nykytilan kartoituksen välillä 
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testauksen tarvetta etenkin perus- ja A-tason toiminnan osalta. Lasten laatukriteerityössä tarvitaan THL:n 

apua palvelutarpeen arvioimiseksi. Laatukriteerityön valmistuttua tarkoitus on pitää ervojen asiantunti-

joille tapaaminen, jossa varmistutaan konsensuksesta. 

Tulevassa hoidon järjestämisessä tunnistettu ongelma on riittävien tukipaikkojen määrä, kun terveyskes-

kusten vuodeosastoverkostoa karsitaan. Palveluasumisyksiköihin tarvitaan lupapaikkoja, joiden osaami-

sen tuki tulee esim. kotisairaalatoiminnasta. Myös etälääkäritoiminnan kriteerejä mietitään. Tämän orga-

nisoiminen vaatii ohjausta ja resursseja. 

Keskusteltiin vapaaehtoistyön asemasta järjestelmässä. 

Päätettiin pitää asiantuntijoille, kolmannen sektorin toimijoille ja medialle suunnattu tilaisuus helmikuus-

sa 2019. Samalla min. Saarikon toivoman väliraportin luovutustilaisuus (”vielä tämän hallituskauden ai-

kana”). Tuija Ikonen tiedustelee Saarikon kiinnostusta avata tilaisuus. Vahvistetaan ajankohta min. ka-

lenterin mukaan, kesto noin 2 tuntia, paikka esim. Säätytalo. Viestintäryhmä valmistelee ohjelman ja si-

sältöjä sekä tiedottamisen. Kustannus ohjausryhmän määrärahaosuudesta.  

4 THL:n projektin vaiheita palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilan kartoittamiseksi ja seurantaindi-

kaattoreiden kehittämiseksi esitteli Minna-Liisa Luoma. THL on koonnut olevasta tiedosta taustoja. Pal-

liatiivisen hoidon ja saattohoidon tila on vaihteleva eri alueilla. Paljon siirtymiä viimeisen elinvuoden ai-

kana ja kuollaan laitoksessa. THL:ssä on juuri päättynyt kysely nykytilasta kunnissa. Nykytilan kuvaus 

verrattuna 2 v takaiseen tulee antamaan pohjaa ervojen kehittämissuunnitelmille. 

5 Koulutus- ja viestintäkampanjan vaiheesta kertoi Juha Luomala. Task Force -ryhmä on kertaalleen ko-

koontunut ja lisäksi STM:n hallinnonalainen virkamiesryhmä. Viestintä on kompleksi kokonaisuus, jossa 

monta tasoa ja tahoa sekä kohteina että ”kampanjan” osallistujina. Koulutus-termin sijaan mieluummin 

puhutaan osaamisen lisäämisestä työelämässä oleville ammattihenkilöille. Pyritään hahmottamaan koko-

naisuutta ja tarpeita ja toimijoita (liite). Tunnistettu tarve koordinaattorille alkaen 2019 keväällä (0,5 - 1 

htv), joka voisi olla esim. THL:ssä ja sieltä tukea hallinnonalan sisäistä viestintää. Suunnittelu etenee.  

Kansalaisviestintä myös tärkeää luottamuksen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi. Tämä on 

STM:n ja kaikkien osapuolten tehtävää. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keskeinen tavoite määrära-

han käytölle. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tärkeää käynnistää varhain. 

6 Alustava aikataulusuunnitelma ohry:n kokouksille vuodelle 2019: (tammi-)helmikuun alku, ennen pääsi-

äistä (maalis/huhtikuu) ja kesäkuun ensimmäinen viikko. Katsotaan pj:n kalenterin mukaan.  

7 Muita asioita ei ollut. 

8 Kokouksen päätettiin klo 11.57 

Seuraava kokous: 

14.12.2018 klo 10.00-12.00 

 


