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24.8.2017

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON KOKOUS 24.8.2017

Aika torstai 24.8.2017 klo 12.00-13.57

Paikka STM, kh. Innostamo, Meritullinkatu 8, Hki

Osallistujat x Päivi Sillanaukee, puheenjohtaja, STM, asiakohdat 1-5

Jäsenet
- Kirsi Varhila, varapj, STM
- Juha Koivisto, THL
x Risto Heikkinen, Valvira 
x Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto 
x Ilona Autti-Rämö, Kela 
x Vesa Kiviniemi, Fimea
- Taina Remes-Lyly, Apollonia 
x Miia Turpeinen, PPSHP
- Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto
- Pekka Mäntyselkä, Itä-Suomen yliopisto 
x Kari-Matti Hiltunen, TÄYS
x Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yo 
x Mirva Lohiniva-Kerkelä, Lapin yliopisto

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

Varajäsenet
x Liisa Siika-aho, STM (kohdat 1-2)
- Pia Maria Jonsson, THL 
x Tarja Holi, Valvira
- Tuula Kock, Kuntaliitto
- Lauri Keso, Kela
x Mika Kastarinen, Fimea 
x Olli-Pekka Lappalainen, Oulun yo
- Petri Bono, HUS
- Marja Blom, Helsingin yliopisto 
x Sari Mäkinen, PSHP
- Ilkka Kantola, VSSHP
x Minna Kaila, Helsingin yo
- Samuli Saarni, OP-ryhmä

Asiantuntijat
- Marjukka Mäkelä
- Lauri Pelkonen
- Jorma Komulainen
- Liisa-Maria Voipio-Pulkki

1 Avaus, kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen, totesi päätösvaltaisuuden ja kertoi neuvoston 
perustamisen taustoista.

Läsnäolevat jäsenet ja varajäsenet esittäytyivät.

Puheenjohtaja kertoi palveluvalikoimaneuvoston säädöspohjasta ja sote- 
uudistuksen mukanaan tuomista muutoksista sekä suositusten sitovuuteen liit
tyvistä näkökohdista.

Meritullinkatu 10, Helsinki Puhelin 0295 16001
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
www.palveluvalikoima.fi

e-mail:
palveluvalikoima@stm.fi

http://www.palveluvalikoima.fi
mailto:palveluvalikoima@stm.fi


2 PALKOn toiminnasta, Taina Mäntyranta (liitteet 1 ja 2)
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Sihteeristö esitteli neuvoston edellisen toimikauden työn tuloksia, valmistelussa 
olevat suositukset, suositusten valmisteluprosessin vaiheet ja kokouskäytännöt.

Jäsenet esittivät ajatuksiaan neuvoston uudella toimikaudella käsiteltävistä ai
heista ja painopistealueista. Ajatuksissa nousivat esiin muun muassa pririsoin- 
tikeskustelun edistämisen , suositusten suhde tulevien maakuntien päätöksente
koon, palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, palveluvalikoiman ohjaus ja 
rajapinnat muihin ohjauskeinoihin sekä suositusten näkyvyyden ja ohjausvoi
man lisääminen. Keskusteltiin esille nostetuista aiheista ja neuvostosta yleises
ti sekä kentältä nousevista tarpeista ja huolenaiheista muun muassa sote- 
uudistuksen, yksityisen sektorin ja ohjauksen osalta.

Puheenjohtaja esitteli STM:n organisaatiouudistuksen ja sen sekä sote- 
uudistuksen vaikutuksia neuvoston ja sihteeristön toimintaan. Neuvoston sih
teeristö siirtyy osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastoa.

Palonen esitteli edellisellä kaudella toimineet jaostot ja periaatteet, joilla jaosto
ja on muodostettu.

Keskusteltiin jaostojen muodostamisen periaatteista ja jaostojen muodostami
sesta. Keskusteltiin myös prosessien ja periaatteiden jaoston jatkosta. Todettiin, 
että puheenjohtajan ja nimettyjen jäsenten lisäksi jaostot voivat hyödyntää 
työssään muita asiantuntijatahoja hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä.

Neuvosto suhtautui myönteisesti ajatukseen perustaa jaostojen puheenjohtajista 
muodostuva jaosto, joka osaltaan huolehtisi myös niistä tehtävistä, joita proses
sien ja periaatteiden jaosto on aiemmalla kaudella hoitanut. Sihteeristö jatko- 
valmistelee asiaa seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Mielenterveys-ja päihdepalvelujen jaostoja tuki- ja liikuntaelinsaira
uksien jaosto voivat jatkaa aiemmissa kokoonpanoissa keskeneräisten suositus
ten valmistelua kunnes uudet jaostot on nimitetty. Päätettiin alustavasti, että 
mielenterveys-ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtajaksi tullaan valitse
maan Risto Heikkinen ja että tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaoston puheenjoh
tajana jatkaa Ilona Autti-Rämö. He voivat osallistua myös jaostojen jäsenehdo- 
tuksen valmisteluun yhteistyössä sihteeristön kanssa.

Todettiin, että lääkkeisin liittyviä asioita tulee olemaan neuvoston käsiteltävänä 
runsaasti, koska Fimea pyrkii tekemään arvioinnin kaikista uusista sairaala- 
lääkkeistä. On tarpeen perustaa oma jaostonsa käsittelemään näitä asioita.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti asettaa lääkejaosto neuvoston toimi
kaudeksi eli 30.6.2020 saakka. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin arviointiyli- 
lääkäri Miia Turpeinen ja jäseniksi professori Risto Huupponen, ylilääkäri An
nikka Kalliokoski, dosentti Heikki Lukkarinen, professori Marja Blom, johtava 
ylilääkäri Ilona Autti-Rämö, lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo ja johta
jaylilääkäri Vesa Kataja. Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Taina 
Mäntyranta. Kokoonpanoa täydennetään seuraavissa kokouksissa.

3 Jaostot 2017-2020, Reima Palonen
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Sihteeristö valmistelee seuraaviin kokouksiin muiden jaostojen nimityksiä.

Esiteltiin asiantuntijoiden nimittämistä koskevat säännökset ja sihteeristön eh
dotus tässä vaiheessa nimitettäviksi asiantuntijoiksi.

Päätös: Nimettiin ehdotuksen mukaisesti dosentti Jorma Komulainen, tutki
musprofessori emerita Marjukka Mäkelä, johtaja Lauri Pelkonen ja johtaja Lii- 
sa-Maria Voipio-Pulkki pysyviksi asiantuntijoiksi 30.6.2020 saakka.

Muita asiantuntijoita valitaan myöhemmin perustettavien jaostojen ja käsiteltä
väksi tulevien asioiden mukaan.

Taina Mäntyranta esitteli sairaalalääkesuositusten vaiheet ja lausuntoehdotuk
sen uusista lääkkeistä.

Reima Palonen esitteli selkäkivun kroonistumisen ehkäisemisen kuntoutuksen 
suositusvalmistelun tilanteen.

Sari Koskinen kertoi miten MIEPÄ-jaoston psykoterapiasuosituksen valmistelu 
on edennyt ja totesi, että systemaattinen kirjallisuuskatsaus on valmistunut ja 
että työtä jatketaan uuden jaoston kanssa.

Elintapaohjauksen ja omahoidon tuen suosituksen etenemissuunnitelma laadi
taan seuraaviin kokouksiin, näytön osalta KäypäEloito laatii katsauksen jo teh
dystä työstä, jonka perusteella toimitetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 
Sihteeristön ajatuksena on, että jaoston sijasta valmistellaan suositusta jäsenis
töstä kootussa ad hoc-ryhmässä. Ehdotus valmistelutavasta seuraavaan kokouk
seen.

Sihteeristö aloittaa valmistelun sote-palveluvalikoimasta. Pääsihteeri kuvasi 
sihteeristön ajatuksia valmistelun aloituksen vaiheista. Kartoitus tuodaan neu
voston kokoukseen myöhemmin.

4 Pysyvät asiantuntijat, Reima Palonen

5 Tiedoksi

• Tekeillä olevien suositusten tilanne

6 Palveluvalikoima ja sote-uudistus, Taina Mäntyranta

7 Seuraavat kokoukset

• ke 27.9.2017 klo 12-14.30
• to 16.11.2017 klo 12-16 
e to 14.12.2017 klo 9-12

8 Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 13.57.
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LIITTEET

JAKELU

Puheenjohtaja

Pääsihteeri

erityisasiantuntija

erityisasiantuntij a

Päivi Sillanaukee

Sari Koskinen

liite 1. asettamispäätös
liite 2. Diasetti: "Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta (Palkosta) 
pähkinänkuoressa”

Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö
Neuvoston verkkosivut
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Sihteeristö esitteli neuvoston edellisen toimikauden työn tuloksia, valmistelussa 
olevat suositukset, suositusten valmisteluprosessin vaiheet ja kokouskäytännöt.

Jäsenet esittivät ajatuksiaan neuvoston uudella toimikaudella käsiteltävistä ai
heista ja painopistealueista. Ajatuksissa nousivat esiin muun muassa pririsoin- 
tikeskustelun edistämisen , suositusten suhde tulevien maakuntien päätöksente
koon, palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, palveluvalikoiman ohjaus ja 
rajapinnat muihin ohjauskeinoihin sekä suositusten näkyvyyden ja ohjausvoi
man lisääminen. Keskusteltiin esille nostetuista aiheista ja neuvostosta yleises
ti sekä kentältä nousevista tarpeista ja huolenaiheista muun muassa sote- 
uudistuksen, yksityisen sektorin ja ohjauksen osalta.

Puheenjohtaja esitteli STM:n organisaatiouudistuksen ja sen sekä sote- 
uudistuksen vaikutuksia neuvoston ja sihteeristön toimintaan. Neuvoston sih
teeristö siirtyy osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastoa.

Palonen esitteli edellisellä kaudella toimineet jaostot ja periaatteet, joilla jaosto
ja on muodostettu.

Keskusteltiin jaostojen muodostamisen periaatteista ja jaostojen muodostami
sesta. Keskusteltiin myös prosessien ja periaatteiden jaoston jatkosta. Todettiin, 
että puheenjohtajan ja nimettyjen jäsenten lisäksi jaostot voivat hyödyntää 
työssään muita asiantuntijatahoja hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä.

Neuvosto suhtautui myönteisesti ajatukseen perustaa jaostojen puheenjohtajista 
muodostuva jaosto, joka osaltaan huolehtisi myös niistä tehtävistä, joita proses
sien ja periaatteiden jaosto on aiemmalla kaudella hoitanut. Sihteeristö jatko- 
valmistelee asiaa seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Mielenterveys-ja päihdepalvelujen jaostoja tuki- ja liikuntaelinsaira
uksien jaosto voivat jatkaa aiemmissa kokoonpanoissa keskeneräisten suositus
ten valmistelua kunnes uudet jaostot on nimitetty. Päätettiin alustavasti, että 
mielenterveys-ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtajaksi tullaan valitse
maan Risto Heikkinen ja että tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaoston puheenjoh
tajana jatkaa Ilona Autti-Rämö. He voivat osallistua myös jaostojen jäsenehdo- 
tuksen valmisteluun yhteistyössä sihteeristön kanssa.

Todettiin, että lääkkeisin liittyviä asioita tulee olemaan neuvoston käsiteltävänä 
runsaasti, koska Fimea pyrkii tekemään arvioinnin kaikista uusista sairaala- 
lääkkeistä. On tarpeen perustaa oma jaostonsa käsittelemään näitä asioita.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti asettaa lääkejaosto neuvoston toimi
kaudeksi eli 30.6.2020 saakka. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin arviointiyli- 
lääkäri Miia Turpeinen ja jäseniksi professori Risto Huupponen, ylilääkäri An
nikka Kalliokoski, dosentti Heikki Lukkarinen, professori Marja Blom, johtava 
ylilääkäri Ilona Autti-Rämö, lääketaloustieteilijä Piia Rannanheimo ja johta
jaylilääkäri Vesa Kataja. Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Taina 
Mäntyranta. Kokoonpanoa täydennetään seuraavissa kokouksissa.

3 Jaostot 2017-2020, Reima Palonen
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Sihteeristö valmistelee seuraaviin kokouksiin muiden jaostojen nimityksiä.

Esiteltiin asiantuntijoiden nimittämistä koskevat säännökset ja sihteeristön eh
dotus tässä vaiheessa nimitettäviksi asiantuntijoiksi.

Päätös: Nimettiin ehdotuksen mukaisesti dosentti Jorma Komulainen, tutki
musprofessori emerita Marjukka Mäkelä, johtaja Lauri Pelkonen ja johtaja Lii- 
sa-Maria Voipio-Pulkki pysyviksi asiantuntijoiksi 30.6.2020 saakka.

Muita asiantuntijoita valitaan myöhemmin perustettavien jaostojen ja käsiteltä
väksi tulevien asioiden mukaan.

Taina Mäntyranta esitteli sairaalalääkesuositusten vaiheet ja lausuntoehdotuk
sen uusista lääkkeistä.

Reima Palonen esitteli selkäkivun kroonistumisen ehkäisemisen kuntoutuksen 
suositusvalmistelun tilanteen.

Sari Koskinen kertoi miten MIEPÄ-jaoston psykoterapiasuosituksen valmistelu 
on edennyt ja totesi, että systemaattinen kirjallisuuskatsaus on valmistunut ja 
että työtä jatketaan uuden jaoston kanssa.

Elintapaohjauksen ja omahoidon tuen suosituksen etenemissuunnitelma laadi
taan seuraaviin kokouksiin, näytön osalta KäypäEloito laatii katsauksen jo teh
dystä työstä, jonka perusteella toimitetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus. 
Sihteeristön ajatuksena on, että jaoston sijasta valmistellaan suositusta jäsenis
töstä kootussa ad hoc-ryhmässä. Ehdotus valmistelutavasta seuraavaan kokouk
seen.

Sihteeristö aloittaa valmistelun sote-palveluvalikoimasta. Pääsihteeri kuvasi 
sihteeristön ajatuksia valmistelun aloituksen vaiheista. Kartoitus tuodaan neu
voston kokoukseen myöhemmin.

4 Pysyvät asiantuntijat, Reima Palonen

5 Tiedoksi

• Tekeillä olevien suositusten tilanne

6 Palveluvalikoima ja sote-uudistus, Taina Mäntyranta

7 Seuraavat kokoukset

• ke 27.9.2017 klo 12-14.30
• to 16.11.2017 klo 12-16 
e to 14.12.2017 klo 9-12

8 Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 13.57.



4(4)

LIITTEET

JAKELU

Puheenjohtaja

Pääsihteeri

erityisasiantuntija

erityisasiantuntij a

Päivi Sillanaukee

Sari Koskinen

liite 1. asettamispäätös
liite 2. Diasetti: "Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta (Palkosta) 
pähkinänkuoressa”

Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö
Neuvoston verkkosivut



1 

Terveydenhuollon 

palveluvalikoimaneuvostosta  

(Palkosta) pähkinänkuoressa 

 
Missä mennään? 

 
Palveluvalikoimaneuvosto 24.8.2017 

liite 2. 
STM / Palkon sihteeristö 

24.8.2017 1 



Jäsenet ja varajäsenet 

Päivi Sillanaukee, puheenjohtaja, STM 

 

Jäsenet   Varajäsenet 

Kirsi Varhila, varapj, STM Liisa Siika-aho, STM 

Juha Koivisto, THL  Pia Maria Jonsson, THL 

Risto Heikkinen, Valvira   Tarja Holi, Valvira 

Päivi Koivuranta-Vaara, Kuntaliitto  Tuula Kock, Kuntaliitto 

Ilona Autti-Rämö, Kela  Lauri Keso, Kela 

Vesa Kiviniemi, Fimea  Mika Kastarinen, Fimea 

Taina Remes-Lyly, Apollonia Olli-Pekka Lappalainen, Oulun yo 

Miia Turpeinen, PPSHP  Petri Bono, HUS 

Pekka Rissanen, Tampereen yo Marja Blom, Helsingin yo 

Pekka Mäntyselkä, Itä-Suomen yo Sari Mäkinen, PSHP 

Kari-Matti Hiltunen, TAYS Ilkka Kantola, VSSHP 

Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yo Minna Kaila, Helsingin yo 

Mirva Lohiniva-Kerkelä, Lapin yo Samuli Saarni, OP-ryhmä 

 

Täydennetään myöhemmin muun muassa maakuntien edustajilla. 

24.8.2017 2 



Valmiit suositukset (1) 

• Silmänpohjan kostean ikärappeuman (AMD) 

silmänsisäinen hoito bevasitsumabilla (kauppanimi 

Avastin®) kuuluu Suomen julkisesti rahoitettuun 

terveydenhuollon palveluvalikoimaan. (10.12.2015) 

24.8.2017 3 



Valmiit suositukset (2-3) 

• Alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä 

alaleuan kokoproteesilla kuuluu palveluvalikoimaan. 

(30.8.2016) 

 

• Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen 

moniammatillinen, potilasta aktivoiva ja tavoitteellinen 

kuntoutus kuuluu palveluvalikoimaan. (30.8.2016) 

24.8.2017 4 



Valmiit suositukset (4) 

• Ikääntymisestä johtuvan polvikuluman eli polven lievän 

nivelrikon ja degeneratiivisen polvikierukan repeämän 

tähystyskirurginen tutkimus ja hoito eivät kuulu Suomen 

terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun 

palveluvalikoimaan potilailla, joilla ei ole merkittävää 

akuuttia polvivammaa tai lääkärin toteamaa lukkopolvea. 

  

•  Hyväksyttiin helmikuussa 2017  

24.8.2017 5 



Lausunnot ja kannanotot 

• Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) antoi Suomen 
Endokrinologiyhdistykselle lausunnon trijodityroniiniin (T3) käytöstä 
kilpirauhasen vajaatoiminnassa. 

 PALKO linjasi 21.5.2015 lausunnossaan, että T3- hoito, T3- ja rT3-
määritykset eivät kuulu kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon ja 
diagnostiikkaan Suomen julkisesti rahoitetussa palveluvalikoimassa. 

 

• Lausunto 26.5.2016: 

 Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) katsoo, että 
vaikuttavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisista vaihtoehtoisista 
samaan terveysongelmaan kohdistuvista terveydenhuollon toimista 
julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan kuuluu kokonaistaloudellisesti 
edullisin vaihtoehto. 

24.8.2017 



Suositusprosessi 
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Työn alla  
olevat  
suositukset 
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www.palveluvalikoima.fi/ 

suositusprosessi 

 



Terveisiä vanhalta Palkolta - 

Neuvoston toiminnan kehittämistarpeet 

 

• Terveydenhuollon priorisointikeskustelun edistäminen 

 

• Palveluvalikoimaneuvoston rooli tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon 

ohjausjärjestelmässä 

 

• Palveluvalikoimaa määrittelevien suositusten keskinäisen hierarkian 

selkiyttäminen 

 

• Jaostojen työn kehittäminen 

24.8.2017 



Kokouskäytännöistä 
• Kutsu varsinaisille ja varajäsenille 

• Molemmilla läsnäolo- ja puheoikeus 

• Mahdollisissa äänestyksissä vain varsinaiset tai heidän tilallaan varajäsenet 
äänestävät 

 

•  Kokousmateriaali viikkoa ennen kokousta 

• Kutsu sähköpostilla ja materiaali ekstranetissä 

 

• Kaikki sisäinen valmistelumateriaali on ei-julkista 

 

• Kokouspöytäkirja julkinen (ja julkiset liitteet)  

 

• Median kysymykset ohjataan sihteeristölle 
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Käytännön asiat 

• extranet-työtilassa kaikki materiaali, myös jaostoille 

• kokousmatkoista mahdollisuus laskuttaa matkalaskulomakkeella 

• yli 15 km, max. 1 päivän päiväraha, oman auton käyttö edullisimman mukaan, 

yöpymisiä ei korvata, työnantaja voi myös laskuttaa STM:ltä työnantajan 

maksamat kulut (esimerkiksi luottokorttiostot), alkuperäiset tositteet vaaditaan 

• kokousmatkat varataan CWT:ltä, ohje extrassa 

• kokouksista maksetaan palkkio (ks. palkkiopäätös) 

• jos et tiedä tai et ole varma kysy Karoliinalta! 
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24.8.2017 

Neuvoston 

kokoukset 2017 
 

• ke 27.9.2017 klo 12-14.30 

• to 16.11.2017 klo 12-16 

• to 14.12.2017 klo 9-12 
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Lisätietoja 

PALKOn 

kotisivuilta: 
 

www.palveluvalikoima.fi 
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PALKO osa ohjausyksikköä! 
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PALKON 

JAOSTOT  

2017-2020 
Palkon kokous 24.8.2017 



VNA terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta 2 § 

 

”Neuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden 

jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita. 

Jaoston puheenjohtajan on oltava neuvoston jäsen.” 
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Neuvoston työjärjestys 

2 § Jaostot 

Palveluvalikoimaneuvoston kokous voi asettaa jaostoja enintään neuvoston 

jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Samalla määrätään jaoston puheenjohtaja, 

jäsenet, mahdolliset jäseninä toimivat ulkopuoliset asiantuntijat sekä jaoston 

sihteeri. Jaostoon voidaan tarvittaessa määrätä jäseniä myöhemminkin. 

Neuvoston kokous myöntää jaoston puheenjohtajalle ja jäsenelle eron jaoston 

jäsenyydestä. 
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Jaostot 2014-2017 

PROSESSIEN JA PERIAATTEIDEN JAOSTO, toimikausi 17.10.2014–11.6.2017 

 

Puheenjohtaja: Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

 

Jäsenet: 

• Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto 

• Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, Tampereen yliopisto 

• Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Reima Palonen ja Sari Koskinen. 

 

Jaoston tehtävänä on valmistella palveluvalikoiman määrittelyssä käytettävien prosessien, 

menetelmien ja periaatteiden kuvaukset palveluvalikoimaneuvoston hyväksyttäviksi sekä tarvittaessa 

valmistella niiden päivityksiä neuvoston käsittelyyn. 

24.8.2017 18 



Jaostot 2014-2017 (2) 

SUUN TERVEYDENHUOLLON JAOSTO, toimikausi 17.10.2014–11.6.2017 

 

Puheenjohtaja: Taina Remes-Lyly, hammaslääkäri 

 

Jäsenet: 

• Risto-Pekka Happonen, suu- ja leukakirurgian professori, TYKS 

• Tanja Ketola-Kinnula, erikoishammaslääkäri, lääkäri 

• Tuula Kock, ylilääkäri, Suomen Kuntaliitto 

• Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Asiantuntijajäsen: Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Sari Koskinen ja Reima Palonen.   
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Jaostot 2014-2017 (3) 

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN  JAOSTO, toimikausi 21.5.2015-11.6.2017 

 

Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos 

 

Jäsenet: 

• Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala 

• Katri Laimi, fysiatrian dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala 

• Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, HUS 

• Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, Oulun yliopistollinen sairaala 

 

Jaoston sihteerinä toimii Reima Palonen. 

 

Jaoston työskentelyyn ovat asiantuntijoina osallistuneet myös Teppo Järvinen ja Antti Malmivaara. 
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Jaostot 2014-2017 (4) 
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJAOSTO, toimikausi 1.10.2016-11.6.2017 
 

Puheenjohtaja: Markus Henriksson, Valvira 
 

Jäsenet: 

•Raija Kontio, Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja, HUS 

•Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela 

•Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto 

•Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, VSSHP 

•Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö 

•Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö 

•Carola Wärnå-Furu, akademilektor, Åbo Akademi 
 

Jaoston sihteereinä toimivat Sari Koskinen ja Reima Palonen. 
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Päätösehdotukset 

1. Keskustellaan jaostojen muodostamisperiaatteista 

2. Keskustellaan PROPE-jaoston tarpeellisuudesta ja 

jatkovaihtoehdoista 

3. Päätetään työn alla olevien suositusten valmistelun 

keskeytymättömästä turvaamisesta 

4. Päätetään perustaa lääkejaosto ja nimetään siihen pj, jäseniä ja 

sihteeri 
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Jaostojen muodostamisperiaatteet 

• Edellisellä kaudella jaostoja perustettu lääketieteen erikoisalajaon pohjalta 

(+PROPE) 

• Esillä ollut myös mahdollisuus rakentaa jako laajempien kokonaisuuksien 

pohjalta 

• esim. ennaltaehkäisevät palvelut, perus-th,… 

• Menetelmälähtöinen jako 

• esim. lääkejaosto 

• Em. yhdistelmä myös mahdollinen 
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PROPE-jaoston jatkosta 

• Toiminnan käynnistämisvaiheessa prosesseja ja periaatteita 

määrittelevä jaosto on ollut välttämätön 

• Toiminnan vakiinnuttua suurempi tarve ”poikkijaostolliselle” 

yhteistyölle 

• Ehdotetaan harkittavaksi perustettavaksi jaostojen 

puheenjohtajista muodostuva jaosto 
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Puheenjohtajien jaoston tehtäviä 

• PALKOn toiminnan ja vaikuttavuuden yleinen kehittäminen 

• prosessien ja periaatteiden jatkokehittäminen 

• jaostojen toiminta- ja ratkaisukäytäntöjen pitäminen 

yhdenmukaisina 
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Työn alla olevat suositukset 

• MIEPÄ: psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja 

kuntoutusmuodot mielenterveyden häiriöiden hoidossa 

• TULES: kuntoutus selkäkivun kroonistumisen estämiseksi 

• Jotta näiden valmistelu ei keskeydy, jaostojen olisi voitava jatkaa 

valmistelua, kunnes uudet jaostot on nimitetty (27.9. tai 16.11. 

kokouksessa) 
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Ehdotus lääkejaostoksi 

Pj Miia Turpeinen 

 

Jäsenet: 

• Risto Huupponen 

• Annikka Kalliokoski 

• Heikki Lukkarinen 

• Marja Blom 

• Ilona Autti-Rämö 

• Piia Rannanheimo 

• Vesa Kataja 

 

 Täydennetään tarpeen mukaan seuraavissa kokouksissa. 

24.8.2017 27 



24.8.2017 28 

PALKON 

ASIANTUNTIJAT 

2017-2020 
Palkon kokous 24.8.2017 



VNA terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta 2 § 

” Neuvoston on kuultava asiantuntijoita sekä hankittava lausuntoja ja 

selvityksiä. Neuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, 

joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.” 

 

” Neuvosto vahvistaa itselleen vuosittaisen työsuunnitelman sekä 

luettelon terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelytyöhön 

osallistuvista pysyvistä ja määräaikaisista asiantuntijoista. 

Työsuunnitelma ja asiantuntijaluettelo ovat julkisia.” 
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Neuvoston työjärjestys 

9 § Asiantuntijat 

Palveluvalikoimaneuvoston kokous valitsee palveluvalikoiman määrittelytyöhön 

osallistuvat asiantuntijat neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi tai 

lyhyemmäksi ajaksi. Kokous myöntää heille eron. 

Asiantuntijan tulee ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti ilmoittaa neuvoston 

pysyvälle sihteeristölle yhteystietojensa ja sidonnaisuuksiensa muutokset. 

Asiantuntija voi osallistua neuvoston tai jaoston kokoukseen neuvoston 

puheenjohtajan tai pääsihteerin kutsusta, mikäli se on tarpeen kokouksessa 

käsiteltävän asian kannalta. 
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Asiantuntijat 2014-2017 

• Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 

• Teppo Järvinen, ortopedian ja traumatologian professori, Helsingin yliopisto/HUS 

• Tanja Ketola-Kinnula, erikoishammaslääkäri, lääkäri 

• Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim 

• Katri Laimi, fysiatrian dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala 

• Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

• Marjukka Mäkela, tutkimusprofessori 

• Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

• Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM 

• Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, HUS 

• Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

• Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
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Päätösehdotus 

Valitaan asiantuntijoiksi 30.6.2020 saakka: 

 

• Jorma Komulainen, Käypä hoito 

• Marjukka Mäkelä, ex-THL/Finohta, HTAi 

• Lauri Pelkonen, STM/Lääkkeiden hintalautakunta 

• Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM/Hyvinvointi- ja palveluosasto  

 

Perustelu: He edustavat laaja-alaisempaa asiantuntemusta, jota tarvitaan lähes 

kaikissa valmisteltavissa suosituksissa. 

Muita asiantuntijoita valitaan perustettavien jaostojen ja käsiteltävien asioiden 

mukaan. 
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Ajankohtaista sairaalalääkkeistä 

• Reslitsumabi ja mepolitsumabi eosinofiilisen astman 
hoidossa 

• Palko hyväksynyt luonnokset kokouksessa kesäkuussa.  

• Luonnokset Ota kantaa- palveluun elokuussa, sen jälkeen 
päätösluonnos Palkon kokoukseen   

 

Valmistelu jatkuu lääkejaoksessa 

 

• Laajempi Palkon lausunto uusista lääkkeistä 

• Muut työn alle otetut, joista Fimea laatinut tai laatii arvion. 
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Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen estämiseksi 

• Aloitettu syksyllä 2016 

• Pitkittynyt selkäkipu merkittävä työ- ja toimintakykyä alentava sairaus 

• Vaikuttavaksi todettua kuntoutusta ei anneta riittävästi 

• Kirjallisuuskatsauksen teettäminen seuraava vaihe 

• Alustava aikataulu: luonnos kommentoitavaksi loppuvuodesta 2017 
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Mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen 

jaosto 

 
Psykoterapiat ja muut 

psykososiaalisiset hoito- ja 

kuntoutusmuodot 

mielenterveys- ja 

päihdehäiriöiden hoidossa 

 

 

 

 

 

 



Miepä-jaoston työn jatkuminen  
- miten tästä eteenpäin? 

• ”vanha” jaosto jatkaa työtä kunnes uusi jaosto nimitetään (mahdollisesti 
syyskuun Palkossa) 

 

• jaoston puheenjohtaja vaihtuu 

 

• systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja potilasjärjestöjen edustajilta saatujen 
kommenttien pohjalta työstetään perustelumuistiota 

 

• tehdään ehdotus suositukseksi 

 

• Palkon käsittelyn jälkeen laitetaan kommentoitavaksi ”ota kantaa”-palveluun ja 
jatketaan valmistelua kunnes Palko voi hyväksyä suosituksen perusteluineen 
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Elintapaohjaus ja omahoidon tuki 
terveysriskien hoidossa   

• Päätös valmistelun aloittamisesta Palkon kesäkuun kokouksessa 

• Tarvitaanko jaosto tai ad hoc-ryhmä? 

• Etenemissuunnitelma tuodaan syyskuun Palkon kokoukseen 
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Sote-palveluvalikoima 

• Säädetty vain terveydenhuollon palveluvalikoimasta 

• Aloitetaan esivalmistelu sote-palveluvalikoimasta: 

o nykytilanteen kartoitus ja arvio 

o liitteenä kuvaus palveluista, joista on säädetty 

o luettelo ratkaistavista asioista 

o syksy 2017 virkatyönä 
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Kiitos! 
palveluvalikoima.fi 
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