
SAATTAEN -
osakokonaisuus

ALOITUSTILAISUUS 
9.6.2014



• KKE- hankkeen Saatteen-osakokonaisuus 
käynnistyi maaliskuussa 2014

• Kotiutustiimin lääkäri geriatri Sari Tukia 
aloitti 50% työpanoksella 3.3.2014. 

• Sairaanhoitaja Päivikki Peltonen aloitti 
projektikehittäjänä 1.4.2014



SAATTAEN –
osakokonaisuuden 

tavoitteet
1. Palliatiivisen-/saattohoitopotilaan hoitoon

luodaan selkeä ja yhtenäinen toimintamalli
• Asiakaslähtöisen hoitopolun ja hoitoprosessin 

kehittäminen ja jalkauttaminen Kouvolan 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelukokonaisuuteen

• Yhteistyön vahvistaminen Ikääntyneiden 
toimintakyvyn tukemisen palveluketjun kanssa



SAATTAEN –
osakokonaisuuden  

tavoitteet
2. Painopisteen siirtäminen laitossaattohoidosta

kotisaattohoitoon ja palliatiivisen pkl :n toiminnan
kehittäminen

• Yhtenäiset hoitotyön auttamismenetelmät ja käytänteet, 
näyttöön perustuva tieto

• Hoidon jatkuvuuden turvaaminen, tukiosaston toiminta
• Potilaalle turvataan mahdollisuus tarvitsemaansa 

laadukkaaseen palliatiiviseen/saattohoitoon kotona
• Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen 

yhteistyön kehittäminen ja selkeän hoitokäytännön 
kuvaaminen



SAATTAEN –
osakokonaisuuden  

tavoitteet
3. Palliatiivista/saattohoitoa toteuttavan         

henkilöstön osaamisen ja yhteistyön vah-
vistaminen henkilöstöä kouluttamalla ja     
sitouttamalla yhteisiin käytäntöihin



Osakokonaisuus tutuksi: tiedottamista, 
yhteydenottoja ja nykytilanteen kartoitusta 

– poliisi
– ensihoito 
– henkinen tuki; papit, psykologit, vapaaehtoistoiminta
– Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
– hautaustoimistot
– fysioterapeutit
– hankekumppanit



Hoitajien asenteiden, osaamisen ja koulutustarpeen 
kartoitus Webropol - kyselyin
• Kotihoito, kotiutustiimi, asumispalveluyksiköt, POKS ja 

tk - sairaalan osastot 

Esimieskyselyt
• Resurssien ja kehittämistarpeiden kartoitusta

POHJA HOITOPOLULLE
KOULUTUSTA HOITAJILLE JA LÄÄKÄREILLE



KOTIHOITO

Koen, että minulla on riittävä osaaminen 
saattohoitopotilaan hoitoon

ERI MIELTÄ

EOS

SAMAA MIELTÄ



KOTIHOITO

Yksikössämme käy lääkäri, joka voi tarvittaessa 
vastata saattohoitopotilaan hoitoon liittyviin 

kysymyksiin

ERI MIELTÄ

EOS

SAMAA MIELTÄ



Millaista tukea tarvitset 
saattohoidon toteuttamiseen 

omassa yksikössäsi?

• ”Kipulääkityksen toteutus kotioloissa ja monisairaiden hoitaminen 
loppuvaiheissa tuo kovat haasteet kotioloissa tehostetussa 
palveluasumisessa. 

• Pitäisi olla saattohoidosta vastaava lääkäri, jota voisi konsultoida. 
Vaatii paljon henkilökunnalta vaatia lääkäriltä oikeaa hoito-ohjetta. 

• Koulutusta joka taholle. Toivoisin kovasti panostusta 
asumispalveluihin”.



Kyselyjen yhteenveto

• Koulutusta kaivataan kipeästi
• Henkilöstöresursseja lisää, antaa aikaa 

saattohoidolle
• Asiaan perehtynyt, tavoitettavissa oleva lääkäri 

välttämätön
• Yhteistyön (tiimi/hoitoyksikkö/hoitopolun 

toimijat) kehittäminen
• Tarvitaan toimiva saattohoitopolku ja selkeä 

toimintaohjeistus



Saattaen – osakokonaisuuden  
tulevaisuus

KOULUTUKSET KÄYTÄNTÖÖN SYKSYSTÄ JATKUEN KOKO
OSAKOKONAISUUDEN AJAN JA SEN JÄLKEEN

PALLIATIIVISEN HOIDON HOITOPOLKU ON OLEMASSA, ON 
SAUMATON JA TOIMII KOKO KOUVOLAN ALUEELLA SEKÄ 
YHTEISTYÖSSÄ SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA

HOITOPOLKU ON ORGANISOITU STM:N JA
KUNTALIITON MINIMISUOSITUKSIEN MUKAISESTI

HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTUMINEN KOUVOLASSA 
EDELLYTTÄÄ TOIMINNASTA VASTAAVAN JOHDON 
SITOUTUMISTA JA POLIITTISEN PÄÄTÖKSENTEON SUOMIA 
RIITTÄVIÄ TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ



Toivo on kykyä haluta, että huominen olisi.
Minulle ja sinulle.

Ja myös meidän jälkeemme.
-Martti Lindqvist-


