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TOIMINTAKERTOMUS 2014 

 

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTO 
 
 

 

 

Palveluvalikoimaneuvoston tehtävä ja organisaatio 
 

Terveydenhuollon palveluvalikoimasta ja palveluvalikoimaneuvostosta säädetään vuoden 2014 

alussa voimaan tulleissa terveydenhuoltolain 7 a ja 78 a §:ssä.  

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut 

kuuluvat julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palveluvalikoimaa 

sovelletaan sekä julkisesti järjestetyssä terveydenhuollossa että yksityisessä terveydenhuollossa, 

jonka kustannuksia korvataan sairausvakuutuksesta. Palveluvalikoiman määrittelyn tavoitteena on 

varmistaa, että julkisesti rahoitettavat terveyspalvelut ovat vaikuttavia, turvallisia ja 

kustannuksiltaan hyväksyttäviä. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on myös päättää valikoiman määrittelyn perusteista, antaa 

viranomaisille lausuntoja palveluvalikoiman soveltamisesta sekä osallistua kotimaiseen ja 

kansainväliseen keskusteluun terveydenhuoltopalvelujen sisällöstä. 

 

Neuvosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Puheenjohtajana toimivan sosiaali- ja 

terveysministeriön kansliapäällikön lisäksi neuvostossa on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset 

varajäsenet. Asioiden valmistelua varten neuvosto voi asettaa jaostoja. Lisäksi neuvosto kokoaa 

toimintansa tueksi pysyvien asiantuntijoiden verkoston. Neuvoston sihteeristö valmistelee asioita 

sekä neuvostolle että jaostoille.  

 

Toiminnan käynnistäminen ja neuvoston nimittäminen 
 

Neuvoston työtä tukeva sihteeristö aloitti työskentelynsä helmi-maaliskuussa 2014.  Sihteeristöön 

kuuluu pääsihteeri, kaksi erityisasiantuntijaa ja osastosihteeri ½ henkilötyövuoden työpanoksella. 

 

Terveydenhuoltolain mukaan neuvostossa tulee olla edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 

Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto ry. Sen lisäksi neuvostossa tulee olla edustettuna 

lääketieteen, hammaslääketieteen, hoitotyön, oikeustieteen, terveystaloustieteen sekä suomalaisen 

terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntemus. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi jäsenehdotuksia 

myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta, yliopistollisilta sairaanhoitopiireiltä, 

Helsingin, Itä-Suomen, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoilta, Åbo Akademilta, 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecimilta, Suomen hammaslääkäriseura Apollonialta sekä 

Terveystaloustieteen seuralta. Saatujen ehdotusten perusteella ministeriössä laadittiin nimitysesitys, 

jossa huomioitiin laissa mainittujen asiantuntemusalueiden lisäksi lääketieteen eri erikoisalojen ja 

terveydenhuoltojärjestelmän edustus sekä maantieteellinen ja molempien sukupuolten edustus. 
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Valtioneuvosto nimitti 12.6.2014 alla olevassa taulukossa mainitut henkilöt neuvostoon 

toimikaudelle 12.6.2014─11.6.2017. 

 

Puheenjohtaja: 

 

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 

Jäsenet: 

 

Henkilökohtaiset varajäsenet: 

 

Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, 

sosiaali- ja terveysministeriö 

Päivi Voutilainen, johtaja, sosiaali- ja 

terveysministeriö 

Tapani Keränen, ylilääkäri, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 

Marjukka Mäkelä, tutkimusprofessori, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Markus Henriksson, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto 

Päivi Koivuranta-Vaara, hallintoylilääkäri, 

Suomen Kuntaliitto    

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen 

Kuntaliitto 

Pekka Koivisto, johtava ylilääkäri, 

Kansaneläkelaitos 

Anja Kairisalo, johtaja,  

sosiaali- ja terveysministeriö 

Eeva Sofia Leinonen, ylilääkäri,  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä,  

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 

Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri,  

Tampereen yliopistollinen sairaala 

Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri, 

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus 

Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri,  

Kuopion yliopistollinen sairaala 

Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala Aki Lindén, toimitusjohtaja,  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden 

yliopistonlehtori, Lapin yliopisto 

Kari Paaso, johtaja,  

sosiaali- ja terveysministeriö 

Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri,  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, 

Oulun yliopistollinen sairaala 

Taina Remes-Lyly, terveystoimen 

tulosaluejohtaja, johtava hammaslääkäri, 

Kirkkonummen terveyskeskus 

Risto-Pekka Happonen, suu- ja 

leukakirurgian professori, Turun yliopisto 

Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, 

Tampereen yliopisto 

Marja Blom, lääketaloustieteen professori,  

Helsingin yliopisto 

Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, 

Turun yliopistollinen keskussairaala 

Jussi Vahtera, kansanterveystieteen 

professori, Turun yliopisto 

Carola Wärnå-Furu, professori, Åbo Akademi 

 

Tuula Hakala, johtava hoitaja, Päijät- 

Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 

 

Neuvoston kokoukset  
 

Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa. Ensimmäisessä valmistelevassa 

kokoontumisessa syyskuussa käsiteltiin neuvoston tehtäviä, säädösperustaa, työjärjestystä ym. 

toiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita. Ensimmäiseen kokoontumiseen kutsuttiin neuvoston 

varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet, koska haluttiin heidän saavan samat perustiedot kuin 

varsinaisten jäsenten. Lokakuussa pidettiin neuvoston ensimmäinen virallinen kokous, jossa 

perustettiin neuvoston kaksi ensimmäistä jaostoa ja nimettiin ensimmäiset neuvoston pysyvät 
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asiantuntijat. Lisäksi käsiteltiin neuvoston toiminta- ja vaikuttamissuunnitelmaa. 

Sähköpostikokouksessa 24.11.2014 täydennettiin suun terveydenhuollon jaostoa yhdellä jäsenellä. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti palveluvalikoimaneuvoston työjärjestyksen 9.10.2014 sekä 

jäsenille ja asiantuntijoille maksettavat palkkiot ja korvaukset 21.10.2014. Sosiaali- ja 

terveysministeriön linjauksen mukaisesti neuvoston jäseninä toimivat ministeriön virkamiehet eivät 

ole oikeutettuja kokouspalkkioihin. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö  
 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristöön kuuluvat: 

 

Pääsihteeri Jaana Leipälä, lääketieteen tohtori, dosentti 

erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri  

erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti 

osastosihteeri Hang Pham, tradenomi (½ työpanoksesta).  

 

Jaostot 
 

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten. Niiden jäseninä voi olla 

myös neuvoston ulkopuolisia asiantuntijoita. Jaoston puheenjohtajan tulee olla neuvoston jäsen. 

Jaostojen tehtävänä on mm. tunnistaa ja ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn sekä osallistua 

neuvoston käsittelyyn valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa.  

 

Neuvosto nimitti lokakuun kokouksessaan kaksi ensimmäistä jaostoa toimikaudeksi 17.10.2014–

11.6.2017. 

 

Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja prosessit -jaosto valmistelee palveluvalikoiman 

määrittelyperiaatteiden ja prosessien kuvaukset neuvostossa käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.  

 

Jaosto kokoontui ensimmäisen kerran 2.12.2014. 

 

Jaoston kokoonpano:  

Aino-Liisa Oukka, puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  

Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala 

Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto 

Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, Tampereen yliopisto 

Tapani Keränen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

Jaana Leipälä, pääsihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 

Reima Palonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 

Sari Koskinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Jaana Leipälä, Reima Palonen ja Sari Koskinen. 
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Suun terveydenhuollon jaosto kartoittaa, tunnistaa ja ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn sekä 

osallistuu neuvoston käsittelyyn valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa. Jaosto 

kokoontui ensimmäisen kerran 26.11.2014. 

 

Jaoston jäsenet:  

Taina Remes-Lyly, puheenjohtaja, terveystoimen tulosaluejohtaja, johtava hammaslääkäri, 

Kirkkonummen terveyskeskus 

Risto-Pekka Happonen, suu- ja leukakirurgia professori, Turun yliopisto 

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto 

Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tanja Ketola-Kinnula, apulaisylihammaslääkäri, Lohjan terveyskeskus 

 

Reima Palonen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 

Sari Koskinen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö. 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Reima Palonen ja Sari Koskinen. 

 

Asiantuntijaverkosto 
 

Neuvosto voi valita asiantuntijoita tarpeen mukaan neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Asiantuntijoiden tarve määräytyy neuvoston käsittelyyn tulevien aiheiden ja perustettujen jaostojen 

toiminnan mukaan. Neuvosto valitsi lokakuun kokouksessaan asiantuntijoiksi 11.6.2017 saakka 

seuraavat henkilöt: 

1. Tanja Ketola-Kinnula, apulaisylihammaslääkäri, Lohjan terveyskeskus 

2. Jorma Komulainen, Käyvän hoidon päätoimittaja, Duodecim 

3. Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

4. Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.   

 

Seminaarit ym. koulutustilaisuudet 
 

Terveysfoorumi 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen 

Lääkäriliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, 

Kansaneläkelaitoksen ja Kuntaliiton kanssa Terveysfoorumeita siten, että pääasiallinen 

järjestelyvastuu kiertää järjestäjätahojen välillä. Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö oli 

päävastuussa vuoden 2014 terveysfoorumin järjestämisestä.  Terveysfoorumi ”Vaikuttavaan 

terveydenhuoltoon ja kustannukset kuriin” pidettiin 20. toukokuuta 2014 Tieteiden talolla (liite 1). 

Foorumiin osallistui 50 henkilöä. 
 

Palveluvalikoimaneuvoston avoin seminaari 

 

Palveluvalikoimaneuvosto järjesti ensimmäisen avoimen seminaarinsa aiheesta ”Suomen 

terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittely - apua eurooppalaisista esimerkeistä? / Defining the 

range of public health services in Finland - What can we learn from other countries?” marraskuussa 

2014 (liite 2). Seminaarissa tutustuttiin muutamien muiden Euroopan maiden tapaan määritellä 

palveluvalikoimaa. Seminaarissa alustivat terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski 

(Suomen Lääkäriliitto), professori Matt Stevenson (Sheffieldin yliopisto, NICE), johtaja Per 

Carlsson (Linköpingin yliopisto) ja asiantuntija Jacqueline Zwaap (Zorginstituut, Hollanti). 

Ryhmätöissä perehdyttiin esimerkkeihin Ruotsissa priorisoinnin tukena käytetyistä menetelmistä.  
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Seminaariin osallistui 95 henkilöä. Seminaarin esitykset videoitiin ja ovat katsottavissa neuvoston 

kotisivujen kautta. 

 

Kansallinen yhteistyö, sidosryhmien tapaamiset 
 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö kävi kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn 

valmistelutyöstä, säädösperustasta ja periaatteista, palveluvalikoimaneuvoston asettamisesta, 

tehtävästä ja toiminnasta neuvoston sidosryhmille 15 eri tilaisuudessa (liite 3).  Neuvoston 

puheenjohtaja ja sihteeristö ovat osallistuneet Suomen julkisesti rahoitetusta terveydenhuollon 

palveluvalikoimasta käytyyn julkiseen keskusteluun. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö tapasi vuoden mittaan keskeisiä terveydenhuollon 

arviointitiedon ja hoitosuositusten tuottajia: THL:n Finohtan, Duodecimin Käypä hoito -

toimituksen, Fimean lääkehoitojen arviointitiimin ja STM:n yhtenäisten hoidon perusteiden 

päivittämisen/uudistamisen vastuuhenkilöitä. Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön kohteita ja 

muotoja. 

 

Erityisasiantuntija Sari Koskinen osallistui rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen 

yhteistyöryhmään. Yhteyspisteen tehtävänä on koota, tuottaa ja jakaa tietoa Suomen ja muiden EU-

maiden terveydenhuoltopalveluista ja niiden käyttämisestä. Työryhmän tehtävänä on vastata 

tietojen kokoamisen ja tuottamisen yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä tukee yhteyspisteen 

tietosisältöjen valmistelua ja varmistaa, että tietosisällöt esitetään yhdenmukaisella ja 

asiakaslähtöisellä tavalla. 

 

Kansainvälinen yhteistyö  
 

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta (30.1.2014/63) määrittelee 

neuvoston yhdeksi tehtäväksi kansainvälisen kehityksen seuraamisen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistumisen. Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö on perehtynyt muutamien 

eurooppalaisten maiden tapoihin määritellä palveluvalikoimiaan. Sihteeristön jäsenet kävivät 

opintomatkalla Norjassa (Norwegian Council for Priority Setting in Health Care), Ruotsissa 

(National Centre for Priority Setting in Health Care University of Linköping) ja Tanskassa (KRIS  - 

The Coordination Council  for the Application of Hospital Medicine; RADS -  The Council for the 

Use of Expensive Hospital Medicine). Palveluvalikoimaneuvoston avoimessa seminaarissa 

perehdyttiin Ruotsin esimerkkien lisäksi Englannin NICE:n sekä Hollannin Zorginstituutin 

toimintaan. 

 

Reima Palonen osallistui seminaariin rajat ylittävästä terveydenhuollosta Brysselissä 18.6.2014.  

Sari Koskinen ja Reima Palonen osallistuivat seminaariin rajat ylittävän terveydenhuollon 

nykytilasta ja ratkaisukäytäntöjä käsitelleeseen seminaariin Kööpenhaminassa 30.10.2014. Jaana 

Leipälä osallistui Euroopan terveydenhuollon menetelmien arviointiverkosto EUnetHTA:n ja EU-

jäsenmaiden strategisen HTA-verkoston (HTA Network, HTAN) peräkkäisiin kokouksiin 

Roomassa 29.–31.10.2014.  Jaana Leipälä edustaa Suomea HTAN:ssa. 

 

Sihteeristön täydennyskoulutus 
 

Sihteeristö on hankkinut lisäosaamista palveluvalikoimatyöhön läheisesti liittyviltä alueilta kuten 

lainvalmistelusta, tutkimustiedon kriittisestä arvioimisesta ja eri maiden näyttöön perustuvasta 

palveluvalikoiman määrittelystä. 
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Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Palveluvalikoimaneuvoston oman kotisivuston (www.palveluvalikoima.fi) luominen aloitettiin 

loppusyksystä. 

 

Sihteeristö valmisteli yhteistyössä STM:n viestintäyksikön kanssa neuvostolle viestintä- ja 

vaikuttamissuunnitelman, joka esitettiin neuvostolle lokakuun kokouksessa. Neuvosto hyväksyy 

kommenttiensa mukaan muokatun suunnitelman vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö on käynyt kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn 

valmistelutyöstä, säädösperustasta ja periaatteista, palveluvalikoimaneuvoston asettamisesta, 

tehtävästä ja toiminnasta 15 eri tilaisuudessa (liite 3).  Puheenjohtaja ja sihteeristö ovat osallistuneet 

Suomen julkisesti rahoitetusta terveydenhuollon palveluvalikoimasta käytävään keskusteluun.  

 

Neuvoston toiminnasta laadittiin kaksi tiedotetta laajaan jakeluun: 

12.6.2014: Uusi neuvosto antaa suosituksia terveydenhuollon palveluvalikoimasta 

10.9.2014: Terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittely alkaa 

 

Avoimen seminaarin yhteydessä 19.11.2014 järjestetylle medialounaalle lähetettiin avoin kutsu 

median edustajille. Lounaalla neuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeristö tapasivat median 

edustajia. 

Talous 

Palveluvalikoimaneuvoston toimintamenot sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioon 

omalle momentilleen. Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö aloitti työskentelynsä helmi-

maaliskuussa 2014, ja palveluvalikoimaneuvoston toimikausi alkoi 12.6.2014.  Neuvoston 

toimintaan oli varattu siirtomäärärahaa jo vuodelle 2013, vuodelle 2014 neuvoston toimintaan oli 

varattu 572 000 €. Edellä mainitun toiminnan käynnistymisen aikataulun takia neuvoston 

toimintakulut jäivät vuonna 2014 varattua määrärahaa pienemmiksi. Toimintakulut olivat yhteensä 

267 556 €.  Niistä 100 000 € katettiin vuoden 2013 siirtomäärärahalla.  

 

Yhteystiedot 
 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kotisivut: www.palveluvalikoima.fi.  

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön yleinen sähköpostiosoite on palveluvalikoima@stm.fi.  

 

Pääsihteeri Jaana Leipälä, p. 02951 63073, jaana.leipala@stm.fi  

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, p. 02951 63409, sari.koskinen@stm.fi  

Erityisasiantuntija Reima Palonen, p. 02951 63090, reima.palonen@stm.fi   

Osastosihteeri Hang Pham, p. 02951 63569, hang.pham@stm.fi.   

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1885284
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1891371
http://www.palveluvalikoima.fi/
mailto:palveluvalikoima@stm.fi
mailto:jaana.leipala@stm.fi
mailto:sari.koskinen@stm.fi
mailto:reima.palonen@stm.fi
mailto:hang.pham@stm.fi
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LIITTEET 

Liite 1. Terveysfoorumi 2014: Vaikuttavaan terveydenhuoltoon ja kustannukset kuriin 

ohjelma 
 

Aamupäivän puheenjohtaja: Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö 

9.00–9.15 Avaus  

 

9.15–9.45 Palveluvalikoimaneuvosto: sihteeristön esittely ja neuvoston rakentamisen vaihe 

 Neuvoston sihteeristö  

 

9.45–12.00 Vaikuttavuuden ja kustannusten hallinnan pohdintaa esimerkkien avulla  

 

9.45–9.50 Johdatus session työskentelyyn, Jaana Leipälä, sosiaali- ja terveysministeriö  

 (yleisö pohtii pareittain alustajien esittämiä valintakysymyksiä, äänestää, tuloksesta

 keskustellaan)  

 

9.50–10.20 Kustannussäästöjä terveydenhuoltoon leikkaamalla vai leikkaamalla vähemmän? 

 Esimerkkinä polven kierukkarepeämä Teppo Järvinen, HUS/Helsingin yliopisto   

 

10.20–10.40 Tauko 

 

10.40–11.10 Millä näytöllä ja suosituksilla keuhkosyöpää hoitamaan?  

 Antti Jekunen, Vaasan keskussairaala 

 

11.10–11.40 Vaikeat harvinaiset, Helena Kääriäinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 

11.40–12.00 Keskustelua 

 

12.00–13.00 Lounas (2 krs., Sali 208 & Kabinetti) 

 

Iltapäivän puheenjohtaja: Jaana Leipälä, sosiaali- ja terveysministeriö 

Vaikuttavuuden ja kustannusten hallinnan pohdinta esimerkkien avulla jatkuu. 

Työskentely kuten edellä (alustajan kysymys, parikeskustelu, äänestys, keskustelu). 

 

13.00–13.30 Palvelumuotoilu paljon terveydenhuollon palveluita tarvitsevien tukena 

 Risto Mäkinen, Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos 

 

13.30–14.00 Yksilöllisellä hoitosuunnitelmalla vaikuttavuutta suun terveydenhuoltoon  

 Tanja Ketola-Kinnula, Lohjan terveyskeskus 

  

14.00–14.30 Kahvitauko (2 krs., Kabinetti) 

 

14.30–15.00 Palveluvalikoima potilaan näkökulmasta  

Marjut Lindberg  

 

15.00–15.30 Mulle kaikki heti nyt – kenen rahoilla?  

 Noora Heinonen, Kansallinen yhteyspiste/KELA 

 

15.30–16.00  Keskustelua ja päätössanat  
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Liite 2. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston avoimen seminaarin ohjelma 
 

Palveluvalikoimaneuvoston avoin seminaari 

 

Suomen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittely - apua eurooppalaisista 

esimerkeistä?/ Defining the range of public health services in Finland - What can we learn 

from other countries? 

 

8.30–9.00 Aamukahvi (Aula B1) 

9.00–9.15 Avaus 

 Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveyspalveluosasto, 

 terveyspalveluryhmä, sosiaali- ja terveysministeriö  

9.15–9.45 Suomen tie priorisointiseminaareista palveluvalikoiman määrittelyyn  

 Lauri Vuorenkoski, terveyspoliittinen asiantuntija, Lääkäriliitto 

9.45–10.45 NICE decisions on health care provisions in England  

 Matt Stevenson, Professor of Health Technology Assessment, University of 

  Sheffield, England 

10.45–11.00 Tauko 

11.00–12.00  National model for transparent prioritisation in Swedish health care  

 Per Carlsson, National Centre for Priority Setting in Health Care  

 University of Linköping 

12.00–13.00  Lounas (Aula B1) 

13:00–14.00  Defining the Dutch basic benefit package  

 Jacqueline Zwaap, Policy Adviser, Zorginstituut Nederland 

14.00–15.30  Ryhmätyöskentelyssä perehdytään palveluvalikoiman määrittelyssä   

 käytettyihin menetelmiin ja työkaluihin käytännön esimerkkien avulla.  

 

15.30–16.00  Yhteenveto 
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Liite 3. Taulukko Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön v. 2014 pitämät esitykset 
 

 

Aika ja paikka Tilaisuus Otsikko Pitäjä 

5.2.2014 Kuntatalo Terveyskeskusjohdon 

neuvottelupäivät 

Palveluvalikoimaneuvosto JL 

25.3.2014 Helia 

 

Hoitotyön johtajien 

neuvottelupäivät 

Rajat ylittävä terveydenhuolto − 

palveluvalikolima 

JL 

8.4.2014 STM AVIen terveydenhuollon 

ylitarkastajien työkokous 

 RP 

12.5.2014 STM Lasten ja nuorten 

mielenterveystyöryhmä 

Terveydenhuollon 

palveluvalikoima 

JL 

19.5.2014 

Lääkäritalo 

Lääkäriliiton HYKS-ervan 

valiokuntien kokous 

Terveydenhuollon 

palveluvalikoima 

JL 

20.5.2014 

Tieteiden talo 

Terveysfoorumi 2014 Neuvoston sihteeristön esittely ja 

neuvoston perustamisen vaihe 

JL, RP, 

SK 

27.5.2014 

Lääkäritalo 

Terveydenhuoltolääkärit ry:n 

ym. hallintolääkärien kokous 

Terveydenhuollon palvelu-

valikoima: Priorisointi piilosta 

julki? 

JL 

2.6.2014 Fimea Fimean HTA-neuvottelukunta Terveydenhuollon 

palveluvalikoima 

JL 

25.8.2014 

Biomedicum 

Terveysakatemia Terveydenhuollon 

palveluvalikoima 

JL 

11.9.2014 

Kuopion yo 

Itä-Suomen Yliopisto Defining the range of public health 

services in Finland 

JL 

24.9.2014 

Kuopion yo 

Itä-Suomen Lääketiede Palveluvalikoima tulee - mikä 

muuttuu? 

SK, RP 

1.10.2014 

Tieteiden talo 

Suomen lääkintäoikeuden ja 

etiikan seuran keskustelu-

tilaisuus  

Suomen terveydenhuollon 

palveluvalikoiman määrittely 

SK, RP 

9.10.2014 

Marina Congress 

Laboratoriolääketiede 2014 Suomalaisen terveydenhuollon 

palveluvalikoima nyt ja 

tulevaisuudessa 

JL 

16.10.2014 AVIen terveydenhuollon 

ylitarkastajien työkokous 

Terveydenhuollon palvelu-

valikoimaneuvoston kuulumiset - 

palveluvalikoima tulee, mikä 

muuttuu? 

SK 

11.11.2014 

Kela 

Kelan sosiaalilääketieteellinen 

neuvottelukunta  

Terveydenhuollon palvelu-

valikoimaneuvosto 

JL 

 

JL= Jaana Leipälä 

RP= Reima Palonen 

SK= Sari Koskinen 

 


