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TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON KOKOUS 2/2017

Aika Tiistai 4.4.2017, kello 12:00-15:35

Paikka OKM, kh. Kalevala, Meritullinkatu 10, Helsinki

Osallistujat - Päivi Sillanaukee, puheenjohtaja

Jäsenet:
x Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja 
asiakohdat 1-9 
x Juha Koivisto 
x Markus Henriksson, 
asiakohdat 1-8 ja 10-12 
x Päivi Koivuranta-Vaara 
x Ilona Autti-Rämö 
x Eeva Sofia Leinonen 
x Kari-Matti Hiltunen 
x Vesa Kataja 
x Ulla Keränen
- Mirva Lohiniva-Kerkelä 
x Aino-Liisa Oukka 
x Taina Remes-Lyly, asiakohdat 3-12 
x Pekka Rissanen
- Samuli Saarni 
x Carola Wämä-Furu

Pysyvä sihteeristö: 
x Taina Mäntyranta, pääsihteeri 
x Reima Palonen, erityisasiantuntija 
x Sari Koskinen, erityisasiantuntija 
x Karoliina Ratia, osastosihteeri

Asiantuntijat:
x Marjukka Mäkelä, THE, asiakohdat 1-8 ja 10-12
- Lauri Pelkonen, HILA

1 Avaus, kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus

Avattiin ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Muutettiin käsittelyjärjestystä niin, että siirrettiin asiakohta 4. Toimintakerto
mus 2016 käsiteltäväksi kohtien 8-9 välissä varapuheenjohtajan aikataulun ta
kia

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2)

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Varajäsenet:
- Päivi Voutilainen

- Pia Maria Jonsson
- Tarja Holi

- Tuula Kock
- Liisa Siika-aho
- Vesa Kiviniemi
- Sari Mäkinen
- Jorma Penttinen
- Aki Linden
- Kari Paaso
- Susanna Yli-Luukko
- Risto-Pekka Happonen
- Marja Blom
- Jussi Vahtera
- Tuula Hakala
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3 Tiedoksi STM: n ohjausosastoja PALKO, Kirsi Varhila

Esiteltiin STM:n uusi organisaatiorakennehahmotelma. Ohjausyksikkö peruste
taan järjestämislain pohjalta palvelujärjestelmän ja maakuntien ohjaukseen ja 
samalla uudistetaan ministeriön muu rakenne. PALKO sijoittuu tulevaisuudes
sa ohjausosastolle. Organisaatouudistuksen aikataulu pyritään toteuttamaan 
samassa tahdissa sote-järjestämislain kanssa. Tahtotilana, että palveluvalikoi- 
maneuvoston määrittely koskisi myös sosiaalihuollon kokonaisuutta.

Keskusteltiin organisaatiouudistuksesta ja osastorakenteesta. Todettiin, että tie
dotetaan neuvostoa uudistuksen etenemisestä.

4 PALKOn toimintakertomus 2016 (liite 4), Sari Koskinen

Päätös: Jäsenet toimittavat mahdolliset kommenttinsa maanantaihin 10.4. 
mennessä. Tämän jälkeen toimintakertomus katsotaan hyväksytyksi edellyttäen 
että mahdolliset kommentit ovat pieniä.

5 Neuvoston seuraava toimikausi, Sari Koskinen ja Kirsi Varhila

Koskinen esitteli nykyisen neuvoston rakenteen ja perusteet neuvoston ko
koonpanoksi.

Keskusteltiin neuvoston kokoonpanosta. Keskustelussa nousivat esiin muun 
muassa seuraavat asiat: perusterveydenhuolto vs. erikoissairaanhoitoja perus
terveydenhuollon vahvempi edustus neuvostossa; sosiaalihuollon kokonaisuu
den osaaminen ja säädösmuutostarpeet, mm. terveydenhuoltolaki, sosiaalihuol
tolaki; jaostojen rakenne, rooli ja työskentelytavat; neuvoston toiminnan paino
pisteet; maakuntien palvelutarjonta, kustannukset ja vaikuttavuus; integraatio; 
lääketieteen erikoisalat vs. palveluntuottajat ja järjestäjätahot; sitouttaminen 
suosituksiin; muiden sote-alan uudistusten vaikutus neuvoston toimintaan; mo
dulaarisen tuottajamallin ja yhtenevien hoitomenetelmien yhdenmukaistami
nen; suositukset rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tuottaman 
tiedon pohjalta; yhteistyö rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnan 
kanssa; suositusten luonne ennakkotapauksina; kokonaisuuden hallinta ja kus- 
tannusvaikuttavuus; KäypäHoito-edustus neuvostossa; PALKOn rooli sote- 
kentän toimijoihin, helikopteriperspektiivi; viestintä ja tiedottaminen suosituk
sista sekä yhteistyö kentälle.

Keskusteltiin myös neuvoston toiminta-ja työskentelytavoista, esimerkiksi ja
ostojen ja neuvoston jäsenten suhteesta ja vuorovaikutuksesta sekä yksittäisen 
kansalaisen vs. yhteiskunnan näkökulmasta neuvoston toiminnassa.

Todettiin, että sote-ja maakuntauudistuksen vaikutukset neuvoston toimintaan 
muotoutuvat uuden neuvoston toimikauden aikana, aluksi todennäköisesti 
työskennellään ensimmäisen neuvoston toimikauden ja tapojen pohjalta.
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6 Suositusprosessikuvauksen täydentäminen (liite 6), Taina Mäntyranta ja Sari Koskinen

Sihteeristö on koonnut neuvoston toiminnan ja linjausten pohjalta suosituspro- 
sessikuvausta. Neuvoston osalta toivotaan erityisesti tarkennuksia potilas-ja 
sidosryhmäyhteistyöhön sekä eettisten näkökulmien huomioimiseen.

Koskinen esitteli suunitelmia potilas-ja eettisen näkökulman täydentämiseksi 
osana PALKOn prosesseja.

Keskusteltiin EUnet HTA-ja muiden kv-mallien ja prosessien hyödyntämisestä 
PALKOn potilasyhteistyön kehittämisessä sekä potilasnäkökulman tuottamas
ta lisäarvosta ja näkökulmista.

Räätälöidään osallistuttavien potilasedustaj ien joukko Sosten ja Potkan avulla 
suosituskohtaisesti. Lisäksi hyödynnetään otakantaa.fi-palvelua kuten aiem
minkin. Sihteeristö kehittää saatujen kommenttien ja ETENEn kanssa PAL
KOn omaa mallia eettisen näkökulman huomioimiseksi. Pohdittiin myös osal
listuttavien tahojen edustajia ja edunvalvonnan tuomia haasteita potilasnäkö
kulman huomioimisessa. Korostettiin, että hyvinvalmistelluilla ja struktu
roiduilla tapaamisilla ja yhteistyöllä saadaan aikaan PALKOa ja käsiteltävää 
aihetta koskevaa keskustelua aikaiseksi.

Pohdittiin potilas- vs. asukas- vs. väestönäkökulman huomioimista sekä siihen 
liittyen sidonnaisuusilmoitusten käytön tarvetta.

Pilotoidaan potilas-ja eettisen näkökulman huomioimista käydyn keskustelun 
ja esitettyjen ehdotusten pohjalta.

7 Sairaalalääkesuositusprosessi, Taina Mäntyranta

Pääsihteeri esitteli ehdotuksen sairaalalääkesuositusprosessiksi.

Keskusteltiin sairaalalääkesuositusprosessista ja ehdotuksista suosituslauseiksi. 
Toukokuussa johtajaylilääkäreiden kokouksessa keskustellaan erityislupaha
kemuksista suositusprosessin ollessa käynnissä.

Keskusteltiin tässä yhteydessä lyhyesti lääkkeiden korvaamisesta toimeentulo
tuesta.

Päätös: Hyväksyttiin sairaalalääkesuositusprosessi mukaan lukien suositustyön 
aloittaminen pääsihteerin päätöksellä.

8 Suositusluonnokset

• Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa, Taina Mäntyranta
• Mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa, Taina Mäntyranta

Esiteltiin sairaalalääkkeiden taustaa ja ehdotukset suositusluonnoksiksi.

Keskuteltiin suositusluonnoksista ja kohteena olevista lääkkeistä sekä kritee
reistä lääkesuosituksen taustalla. Pohdittiin täyttävätkö lääkkeet palveluvali
koimaan kuulumisen kriteerit vaikuttavuuden, lääketieteellisen perusteltavuu-
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denja kokonaistaloudellisuuden osalta. Näkemykset kriteerien täyttymisestä 
jakautuivat.

Esiin nousseina kohtina;
näyttö vaikuttavuudesta vaatimaton 
vaikuttavuuden seurantavaatimus on tärkeä 
pitkäaikaishaitoista ei vielä tiedetä 
aikuispotilaan käsite
erikoislääkäri vs. lääkäri lääkkeen määrääjänä

Päätös: Tarkennetaan suositusluonnosta käydyn keskustelun pohjalta ja toimi
tetaan luonnos uudestaan kommentoitavaksi sähköpostilla maanantaina 
10.4.2017 alkaen; kommentit ja kyllä/ei otakantaa.fi-käsittelylle. Jos yhteistä 
näkemystä ei saavuteta, jatkuu käsittelu kesäkuun kokouksessa.

9 Selvityksen antaminen STM:lle eduskunnan oikeusasiamiehelle Palkon kilpirauhassuosituksesta tehdyn 
kantelun johdosta (liite 9a, 9b), Reima Palonen

Henriksson ja Mäkelä poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys selvitykseksi muutamin teknisin tarkennuksin.

10 Tiedoksi/muut asiat

Kokouksen puheenjohtaja joutui poistumaan kokouksesta, jonka aikana 
kokous ei ollut päätösvaltainen.

• selvitysten hankinta

FinOhtan toiminnan päättymisen takia suositusten tausta-aineiston ja arviointi
tiedon saamiseksi on rakennettu neuvoston hankintamenettely, jossa katsausta 
pyydetään useilta tahoilta. Menettelyä käytetty psykoterapiaa koskevan syste
maattisen kirjallisuuskatsauksen hankinnassa. Pyydetään tarjouspyynnön saa
neilta tahoilta palautetta prosessista, jotta sitä voidaan tarkentaa. Hankintame
nettelyn kuvaus toimitetaan myös neuvoston verkkosivuille.

• jaostojen terveiset lyhyesti

Suun terveydenhuollon jaosto ei ole kokoontunut.

Tuki-ja liikuntaelinsairauksien TULES-jaoston subakuutin/kroonisen selkäki
vun kirjallisuuskatsauksen hankintamenettely on käynnistymässä. Polvisuosi- 
tuksen osalta odotellaan tilastokatsausta ja seurantatietoa vaikuttavuudesta ke
säkuun kokoukseen.

Mielenterveys-ja päihdepalvelujaoston MIEPÄn suosituksen aiheena psykote
rapiat, psykologiset ja psykososiaaliset hoidot mielenterveyden häiriöiden en
naltaehkäisyssä ja hoidossa. Systemaattisen kirjallisuukatsauksen hankintame
nettely on käynnissä. Tarkennetaan ja tarvittaessa rajataan suositusta selvityk
sen valmistuttua.
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Prosessien ja periaatteiden PROPE-jaoston osalta tarkennetaan tulevaisuudessa 
vakioituja rakenteita, muotoja ja prosesseja.

• PALKOn suositusten vaikutusten seuranta ja siihen liittyvät haasteet

Bevasitsumabi-suosituksen osalta saatujenkin verran seurantadataa, tarkenne
taan seurantatilannetta seuraavissa kokouksissa. Pohdittiin seurantasuunnitel- 
man sisällyttämistä suositusten taustamuistioihin.

• hedelmöityshoidot

Ei uutta kerrottavaa, asia hallinto-oikeuden käsittelyssä.

• Uudet aihe-ehdotukset

Uusia aihe-ehdotuksia ei ole saapunut.

• Kiireettömän hoidon kriteerit

Toiminnallisten häiriöiden ja ympäristöherkkyys-työryhmissä STM:ssä kiireet
tömän hoidon kriteerit valmisteilla.

• Transseksuaalisuuden hoito

Transseksuaalien hoito on ollut jälleen keskusteluissa. Todettiin, että PALKO 
ei toistaiseksi ole oikea toimielin asian käsittelemiseksi.

• sähköpostikeskustelu astmalääkkeistä huhtikuun aikana
• PALKOn toimikauden päättyminen ja kokous 7.6.2017 klo 12-16; muistelu 

kuluneeseen toimikauteen ja katsaus tulevaan

11 Seuraavat kokoukset

12 Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 15.35.

/'

V arapuheenj ohtaj a Kirsi Varhila
/

Pääsihteeri Taina Mäntyranta

LIITTEET Liite 2. PALKOn 8.2.2017 kokouksen pöytäkirja
Liite 4. Toimintakertomus 2016
Liite 6. Suositusprosessikuvaus
Liite 9a. Oikeusasiamiehen selvityspyyntö
Liite 9b. PALKOn selvitys STM:lie
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JAKELU Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö
Palveluvalikoimaneuvoston verkkosivu


