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Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämisohjelma KASTE 

KASTE -ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön pääohjelma, jonka avulla 

johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 

 kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja 

 järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut  

 asiakasta kuunnellen 

STM vastaa strstegisesta johtamisesta 

Alueelliset johtoryhmät vastaavat ohjelman alueellisesta toimeenpanosta 

Kunnat vastaavat laajojen hankekokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta 

 

Osana KASTE –ohjelmaa  

Etelä-Suomen ikäihmisten kehittämisohjelma 2013 -2015,  

Kotona kokonainen elämä (Saattaen - Saattohoito osana hyvää elämää) 

 

Kohdistuu KASTEen osaohjelmiin 

           - Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä uudistetaan.                           
- Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan. 

 

 



Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen 

kehittämisohjelma 2013-2015 

Kotona kokonainen elämä 
 Saattaen - Saattohoito osana hyvää elämää 2014 – 2015 

 

 

Hallinnoija: 

Hyvinkää: hallintotiimi 

 Pirjo Laitinen – Parkkonen, sosiaali- ja terveysjohtaja 

 Katariina Välikangas, hankejohtaja 

 Marjut Tikkanen, hankekoordinaattori 

 

Hankealue ja koordinaattori:  

Länsi- ja Keski-Uusimaa: Tuula Ekholm 

Etelä-Kymenlaakso: Sara Haimi-Liikkanen 

Kouvola: Sirkku Kallio ja Irma Suonoja 

Eksote: Tarja Viitikko ja Raija Hiltunen-Hahtola 

 



Kotona kokonainen elämä 
- kehittämistyötä yhdessä toinen toisiltaan oppien 

Päätavoitteena tuottaa arvoa asiakkaalle:  

 Hyvinvoinnin, hoivan ja hoidon infrastruktuuri tukee ikäihmisen turvallista ja 
mielekästä asumista kotona  

 

Keskeiset kehittämisprosessit: 

 Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen  

 Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen sekä palveluketjujen 
mallintaminen 

 Muistisairaiden palvelujen kehittäminen 

 Kotisaattohoidon vahvistaminen (Saattaen – saattohoito osana hyvää elämää )  

 

 Syksyllä 2015 ollaan pitkällä Suomen parhaan kotihoidon 

 asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä  

 Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon 

 yhdistävät palvelupolut ovat kehittymässä luoden pohjaa 

 tulevalle sote-uudistukselle/lainsäädännölle 
   



Saattaen – Saattohoito osana hyvää elämää 

2014 - 2015 
Tavoitteena: 

 Luoda koko Suomen kattava selkeä ja yhtenäinen toimintamalli saatto- 

ja palliatiivisen hoitopotilaan hoitamiseksi kotioloissa 

 Kehittää palliatiivisen poliklinikan toimintaa 

 Vahvistaa henkilöstön osaamista ja yhteistyötä 

 

 Voimavaroja kohdennetaan kotihoidon ja sen edellyttämien   

 toimintakäytänteiden kehittämiseen 

 Parannetaan saattohoitopotilaiden hoidon laatua ja 

 valinnanvapautta 

 Lisätään potilaan mahdollisuuksia osallistua omaan hoitoonsa ja 

 sen suunnitteluun 

Toimijat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja 

Kouvola sekä kaikki Kotona kokonainen elämä – hankkeen kunnat 


