
Hankkeen toteutuminen suhteessa hankesuunnitelmaan 

Tavoite Arvio tavoitteen toteutumisesta Selvitys miten toteutumista arvioidaan 

Ylätavoite: Luodaan selkeä ja 
yhtenäinen toimintamalli 
palliatiivisen/saattohoitopotilaan 
hoitoon kotona. 

 

Hoitopolku on selkiytymässä ja toimijoiden rooli ja vastuu 
saattohoitopotilaan hoidossa on hahmottumassa, 
Poliklinikan sairaanhoitaja on käynyt esittämässä hankkeen 
tavoitteita eri toimijoille niin erikoissairaanhoidossa kuin 
perusterveydenhuollossa.  

Hoitopolun selkeä prosessikuvaus 

Alatavoite: Palliatiivisen 

poliklinikan toiminnan 

kehittäminen. Poliklinikan 

tehtävä on koordinoida, 

konsultoida, tukea ja kouluttaa. 

 

Poliklinikka on siirtynyt huhtikuun alussa palliatiiivisen 

yksikön tiloihin. Yhteistyö osaston kanssa on tiivistä.  

Poliklinikan toiminnasta on tiedotettu laajasti jakamalla 

esitteitä sekä antamalla lehdistötiedote sekä tiedote 

henkilöstölle sähköpostilla.  Yhteydenotot poliklinikkaan 

ovat lisääntyneet sekä omaisten taholta että eri toimijoilta 

Eksoten alueella. 

Poliklinikkakäyntien ja  -kontaktien määrän vertailu 

aikaisempien vuosien vastaaviin. 

Alatavoite: Tehostetun 

kotisairaanhoidon (TeHoSa:n) ja 

kotihoidon yhteistyö 

kotisaattohoitojen 

toteuttamisessa ja 

mahdollistamisessa. 

TeHosa:n kanssa on jatkettu tiivistä yhteistyötä niin 

poliklinikan kuin osastonkin osalta. Neljä ”Pikku-TeHoSaa 

on aloittanut toimintansa ympäristökunnissa. Näiden 

toimijoiden kanssa on sovittu jo tapaamiset ja lähetetty 

ennakkokysely kotisaattohoitoon liittyvistä asioista ja 

kehittämistarpeista. 

Kotisaattohoitojen määrä Eksoten alueella kaikissa 

kunnissa. 

Alatavoite: Armilan sairaalan 

osasto 4:nmuuttaminen ja 

kehittäminen palliatiivisen 

hoidon osastoksi. Yhteistyön 

vahvistaminen TeHoSa:n ja 

palliatiivisen poliklinikan kanssa  

kotisaattohoidon  tukijoina ja 

Osasto on muuttunut vuoden alussa palliatiivisen hoidon 

yksiköksi, jossa on 12 potilaspaikkaa sekä 2 paikkaa 

hengityshalvauspotilaille.  Osaston potilaat tulevat 

jatkohoitoon keskussairaalan eri yksiköistä tai 

kotisaattohoidosta. Osaston profiloituminen on sujunut 

suunnitelman mukaan. Toiminta tukiosastona on jatkunut 

Palliatiivisen yksikön toiminnan tunnusluvut sekä 
palautejärjestelmä hoidon laadun kehittämiseksi 
(omaisilta kerätty palaute). 

Jatkuvan parantamisen menetelmin saadut tulokset ja 
hyvät käytänteet tuovat lisäarvoa hankkeen tavoitteiden 
toteutumiselle ja hyvien hoitokäytänteiden löytymiselle. 



mahdollistajina. Osasto toimii 

kotisaattojen tukiosastona. 

 

jo aikaisemman sovitun käytännön mukaan hyvin. 

  

Ylätavoite:  Henkilökunnan 

osaamisen ja yhteistyön 

vahvistaminen kouluttamalla ja 

sitouttamalla yhteisiin 

käytänteisiin. 

Vastuuhoitajaverkoston 

vahvistaminen. 

Vastuuhoitajaverkoston yhteystiedot on päivitetty ja 

mukaan on saatu uusia toimijoita. Kevään aikana on ollut 

yksi verkostotapaaminen 

Saattohoito-ohjeistuksien työstämistä on jatkettu.  

Kotihoidon ohjeistus on valmis ja hyväksytty. 

Koulutusten määrä/osallistujamäärä 

Verkoston toimijoiden määrä 

Verkostotapaamisten määrä ja osallistujamäärä 

Opinnäytetyöt , joissa arvioidaan toiminnan muutosta ja 

sen tuomaa hyötyä potilaalle, henkilökunnan 

osaamiselle ja toimintaorganisaatiolle. 
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