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TOIMINTAKERTOMUS 2015 

 

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTO 
 
 

 

Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) 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 on asettanut jaostoja. Lisäksi neuvosto on 

koonnut toimintansa tueksi pysyvien asiantuntijoiden verkostoa. Neuvoston sihteeristö valmistelee 

asioita sekä neuvostolle että jaostoille.  

 

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 
 

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.  Neuvoston kokoonpanossa on 

huomioitu laissa mainittujen asiantuntemusalueiden lisäksi lääketieteen eri erikoisalojen ja 

terveydenhuoltojärjestelmän edustus sekä maantieteellinen, kielellinen ja molempien sukupuolten 

edustus. Valtioneuvosto nimitti 12.6.2014 alla olevassa taulukossa mainitut henkilöt neuvostoon 

toimikaudelle 12.6.2014─11.6.2017. Yksi neuvoston jäsen ja varajäsen on vaihtunut vuoden 2015 

aikana. 
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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 (15.3.2015 saakka) 

Ilona Autti-Rämö,  johtava ylilääkäri, 

Kansaneläkelaitos, (16.3.2015 alk.) 

Anja Kairisalo, johtaja,  

sosiaali- ja terveysministeriö (10.6.2015 

saakka) 

Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja 

terveysministeriö (11.6.2015 alk.) 

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 

 

Tavoitteet 
 

PALKOn toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2015 asettamat tavoitteet olivat: 

 

 Palveluvalikoimaneuvosto vahvistaa palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja prosessit. 

 Palveluvalikoimaneuvosto antaa suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä ja lausuntoja 

palveluvalikoiman soveltamisesta.   

 Näytön ja arviointitiedon käyttöä ja saatavuutta palveluvalikoimaneuvoston työn tukemiseen 

kehitetään ja koordinoidaan. 
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Neuvoston kokoukset ja käsitellyt asiat 
 

Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui kuusi kertaa; kolmesti keväällä ja kolmesti syksyllä. Lisäksi 

pidettiin kolme sähköpostikokousta teknisluonteisten asioiden päättämiseksi. 

Toukokuussa PALKO otti kantaa kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikkaan ja hoitoon: 

 

 Kilpirauhasen vajaatoiminnan osoittaminen T3- ja rT3-mittauksilla ei kuulu 

Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.   

 Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito T3:lla ei kuulu Suomen julkisesti rahoitettuun 

terveydenhuollon palveluvalikoimaan.   

 Eutyreoottisten (kilpirauhastoiminnaltaan normaalien) henkilöiden masennuksen 

hoito T3:lla ei kuulu Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon 

palveluvalikoimaan.  

 Eutyreoottisten henkilöiden ylipainon hoito T3:lla ei kuulu Suomen julkisesti 

rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. 

 

Joulukuun kokouksessaan PALKO antoi suosituksen bevasitsumabin kuulumisesta 

palveluvalikoimaan silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa.  

 

Palveluvalikoiman määrittelyn prosesseja ja perusteita työstettiin useissa kokouksissa. Niiden 

lopullinen hyväksyminen siirtyi vuodelle 2016. Muita jatkovalmistelussa olevia aiheita ovat C-

hepatiitin uudet lääkehoidot, rappeumapolven tähystyskirurgia, lonkkamurtuman leikkaushoidon 

jälkeinen kuntoutus. Miesten sterilisaatiota käsiteltiin useissa kokouksissa. PALKO päätti olla 

antamatta suositusta asiasta.  

 

 

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö  
 

Sihteeristöön kuuluu pääsihteeri, kaksi erityisasiantuntijaa ja osastosihteeri ½ henkilötyövuoden 

työpanoksella. 

 

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) 1.11.2015 saakka 

osastosihteeri Karoliina Ratia, tradenomi, (½ työpanoksesta) 2.11.2015 alkaen 

 

 

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.  
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Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja prosessit -jaosto  

 

Jaosto kokoontui 6 kertaa ja valmisteli palveluvalikoiman määrittelyperiaatteita ja prosessien 

kuvauksia neuvostossa käsiteltäviksi.  

 

Toimikausi 17.10.2014–11.6.2017. 

 

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. 

 

Suun terveydenhuollon jaosto  

 

Jaosto kokoontui 6 kertaa. Jaosto valmisteli neuvoston käsittelyyn suositusta implanttikiinnitteisestä 

kokoproteesista alaleuan hampaattomuuden hoidossa.  

 

Toimikausi 17.10.2014–11.6.2017 

 

Jaoston jäsenet:  

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

Kirkkonummen terveyskeskus 

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

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen Kuntaliitto 

Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Tanja Ketola-Kinnula, apulaisylihammaslääkäri, Lohjan terveyskeskus 

 

Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta on osallistunut jaoston 

työskentelyyn PALKOn asiantuntijana. 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Sari Koskinen ja Reima Palonen. 

 

 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien  jaosto 

 

Jaosto perustettiin toukokuussa 2015. Sen toimikausi on 21.5.2015–11.6.2017. Sen tehtävänä on 

kartoittaa, tunnistaa ja ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn sekä osallistua neuvoston käsittelyyn 

valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa. Jaosto kokoontui 3 kertaa. 
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Jaoston jäsenet: 

Ilona Autti-Rämö, puheenjohtaja, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos 

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 

Ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen ja fysiatrian dosentti Antti Malmivaara 

ovat osallistuneet jaoston työskentelyyn PALKOn asiantuntijoina. 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Jaana Leipälä ja Reima Palonen. 

 

 

Asiantuntijaverkosto 
 

Neuvosto voi valita asiantuntijoita tarpeen mukaan neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Asiantuntijoiden tarve määräytyy neuvoston käsittelyyn tulevien aiheiden ja perustettujen jaostojen 

toiminnan mukaan. Neuvoston asiantuntijoina toimivat: 

 

Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

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

Tanja Ketola-Kinnula, erikoishammaslääkäri, lääkäri, Lohjan terveyskeskus 

Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim 

Katri Laimi, fysiatrian dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala 

Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, HUS 

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

Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 

 

Seminaarit ym. koulutustilaisuudet 
 

Työseminaari 

 

Toukokuussa pidettiin Königstedtissä PALKOn oma työseminaari, jonka aiheena oli ” Miten ja 

mistä näyttö? Mikä näyttö riittää? Entä etiikka?”  (ohjelma liitteenä 1).  

 

 

Potilaspäivä 

 

PALKO järjesti ensimmäisen terveydenhuollon palvelujen käyttäjille suunnatun 

sidosryhmätapaamisen syyskuussa Helsingissä. Ohjelma liitteenä 2. 

 

Kohderyhmänä olivat potilaat, terveyspalvelujen käyttäjät ja heidän edustajansa kuten 

potilasjärjestöt. Päivän teemana oli yhteydenpito ja vuorovaikutus neuvoston ja sidosryhmien 

välillä. Koko päivän tilaisuudessa kerrottiin mm. julkisesti rahoitetun palveluvalikoiman 

määrittelystä ja kuunneltiin sidosryhmien näkemyksiä. 
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Avoin seminaari 

 

Palveluvalikoimaneuvosto järjesti marraskuussa avoimen seminaarin aiheesta  "Kansallisia ja 

eurooppalaisia näkökulmia terveydenhuollon palveluvalikoimaan - National and European outlooks 

on the range and access to public health services". Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi sote-

uudistuksen ja palvelulupauksen vaikutuksesta palveluvalikoimaan ja neuvostoon. Aamupäivän 

muut esitykset keskittyivät kotimaisen palveluvalikoiman määrittelyyn.  

 

Iltapäivä oli englanninkielinen. Pääsihteeri Siv Cathrine Høymork Norjan priorisointineuvostosta 

(Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten / The National Council for Priority 

Setting in Health Care) kertoi Norjan kokemuksista terveydenhuollon priorisoinnista. 

Hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen esitteli Euroopan unionin komission asettaman 

asiantuntijapaneelin (Expert panel on effective ways of investing in health) raporttia "Securing 

Access to Health Care in the European Union". Seminaarin ohjelma liitteenä 3. 

 

 

Kansallinen yhteistyö, sidosryhmien tapaamiset 
 

Näyttö ja päätökset -yhteistyöverkosto (”Näyttöpääty”) kokoontui ensimmäisen kerran elokuussa. 

Se on sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsuma kansallisten ohjaajien/päätöksentekijöiden ja 

arviointitiedon tuottajien epämuodollinen ja vapaamuotoinen yhteistyöverkosto.  Sen tavoitteena on 

näytön käytön kehittäminen ja koordinointi terveydenhuollon kansallisessa ohjauksessa, näytön 

kokoamisen ja arvioinnin voimavarojen ja koordinaation vahvistaminen, näytön käytön ja sen 

vaikuttavuuden vahvistaminen päätöksenteossa sekä ohjauksessa ja terveydenhuollon kansallisen 

ohjauksen vahvistaminen. Näyttöpäädyssä koottiin tietoa näytön kokoamisen ja arvioinnin 

toimijoiden tehtävistä, toimintakäytännöistä, keskinäisistä rajapinnoista ja voimavaroista. 

 

PALKOn sihteeristö kävi kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn valmistelutyöstä, 

säädösperustasta ja periaatteista, palveluvalikoimaneuvoston asettamisesta, tehtävästä ja 

toiminnasta neuvoston sidosryhmille useissa eri tilaisuuksissa (liite 4).   

 

PALKOn sihteeristö osallistui Terveysfoorumin järjestämiseen yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura 

Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen, Kansaneläkelaitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Terveysfoorumi pidettiin maaliskuussa ja 

sen aiheena oli ”Terveydenhuollon valinnat - terveyshyöty ja laatutieto päätösten tukena.” 

PALKOn sihteeristö tapasi vuoden mittaan keskeisiä terveydenhuollon arviointitiedon ja 

hoitosuositusten tuottajia: THL:n Finohtan asiantuntijoita, Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, 

Fimean lääkehoitojen arviointitiimin ja STM:n yhtenäisten hoidon perusteiden uudistamisen 

vastuuhenkilöitä. Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön kohteita ja muotoja. 

 

Pääsihteeri Jaana Leipälä toimi valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon 

perusteiden työryhmän asiantuntijana sekä seulontatyöryhmän ja tartuntatautien neuvottelukunnan 

hepatiitti C- alatyöryhmän jäsenenä.  

 

Erityisasiantuntija Sari Koskinen osallistui rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen 

yhteistyöryhmään.  
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Kansainvälinen yhteistyö 
 

Neuvoston yhtenä tehtävänä on kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistuminen.  

 

PALKOn sihteeristö osallistui kesäkuussa Oslossa pidettyyn terveydenhuollon menetelmien 

arvioinnin kongressiin (HTAi 2015, Global efforts in Knowledge Transfer: HTA to Health Policy 

and Practice). Jaana Leipälä koordinoi kongressissa paneelia ”HTA to aid priority setting in health 

care”. 

  

Jaana Leipälä osallistui EU-jäsenmaiden strategisen HTA-verkoston (HTA Network, HTAN) 

kokouksiin Suomen edustajana. 

 

Reima Palonen osallistui Brysselissä pidettyyn seminaariin Cross-Border Healthcare in Europe: 

Promoting Equal Access to Quality Care ja  Prahassa pidettyyn Euroopan lääkintäoikeuden 

yhdistyksen (EAHL) konferenssiin Health Law and Cross Border Health Care in Europe sekä 

Oslossa pidettyyn Norjan vuosittaiseen priorisointikonferenssiin. 

 

Sari Koskinen osallistui kansainväliseen hoitosuosituskokoukseen  (GIN - Guidelines International 

Network) Hollannissa. 

 

 

Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Palveluvalikoimaneuvoston oman kotisivusto (www.palveluvalikoima.fi) avattiin lokakuussa. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö on käynyt kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn 

valmistelutyöstä, säädösperustasta ja periaatteista sekä palveluvalikoimaneuvoston tehtävistä ja 

toiminnasta eri tilaisuuksissa.  Puheenjohtaja ja sihteeristö osallistuivat eri foorumeilla käytyyn 

keskusteluun Suomen julkisesti rahoitetusta terveydenhuollon palveluvalikoimasta.  

 

Talous 

Palveluvalikoimaneuvoston toimintamenot sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioon 

omalla momentillaan.  Neuvoston momentille vuodelle 2015 oli varattu 572 000,00 euroa ja lisäksi 

aiempien vuosien siirtomäärärahaa oli jäljellä 404 443,59 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 

293 042,74 euroa ja edellisen vuoden siirtomäärärahasta käytettiin 195 280,54 euroa.  

 

Suurimpia menoeriä olivat henkilöstökulut (244 070,57 €), palvelujen ostot (21 778,24 €) ja 

matkustuspalvelut (21 835,38 €).  

 

 

Yhteystiedot 
 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kotisivut: www.palveluvalikoima.fi.  

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön yleinen sähköpostiosoite on palveluvalikoima@stm.fi.  
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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 Karoliina Ratia p. 02951 63578, karoliina.ratia@stm.fi 
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LIITTEET 

 

Liite 1. 

PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON TYÖSEMINAARI 22.5.2015 

Aika: Perjantai 22.5.2015 kello 9:00–15:00  

Paikka: Königstedtin kartano, kh- Kirjasto, Solbackantie 8, 01760 Vantaa. 

 

Miten ja mistä näyttö? Mikä näyttö riittää? Entä etiikka? 

Ohjelma 

 
8:30–9:00  Aamukahvi 

 

9:00–9:10  Tervetuloa ja lyhyt johdatus,  

 pääsihteeri Jaana Leipälä, STM 

 

9:10–10:45  Näytön määrä, laatu ja sovellettavuus: alustus ja harjoituksia 

                     Tapaukset:  

 silmänpohjan kostean ikärappeuman (AMD) lääkehoito 

 mentalisaatio epävakaan persoonallisuuden hoidossa 

 tähystysleikkaus polviartroosissa 

Käypä hoito-päätoimittaja Jorma Komulainen, Duodecim  

 

10:45–11:00 Tauko 

 

11:00–12:00 Mitä neuvoston on syytä tietää kustannusvaikuttavuudesta?  

 Tapaukset: 

 silmänpohjan kostean ikärappeuman (AMD) lääkehoito 

 tähystysleikkaus polviartroosissa 

 Professori Pekka Rissanen, Tampereen yliopisto 

 

12:00–12:45 Lounas 

 

12:45–14:00 Milloin näyttö on tarpeeksi hyvää? Alustus ja harjoituksia (ja kahvittelua):   

 Tapaus: synteettinen trijodotyroniini (T3) kilpirauhasen vajaatoiminnassa 

 Tutkimusprofessori Marjukka Mäkelä THL 

 

14:00–14:45 Eettinen paneeli (tapausten pohdintaa), keskustelijoina  

 Johtava ylilääkäri, Ilona Autti-Rämö, Kela 

 ETENEn pääsihteeri Ritva Halila  

 Johtajaylilääkäri, Samuli Saarni, Turun yliopistollinen keskussairaala 

 Professori Riitta Suhonen, Turun yliopisto  

 

14:45–15:00 Mitä tästä opimme? Keskustelu, johtopäätökset, yhteenveto 
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Liite 2. Potilaspäivän ohjelma 
 

PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON (PALKO) POTILASPÄIVÄ 
 

Aika: Torstai 17.9.2015 kello 9:00–15:30.  

Paikka: Allergiatalon kongressikeskus, Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki. 

 
Tavoitteet: Keskustella palveluvalikoimasta ja sen määrittelystä potilaiden ja heidän edustajiensa kanssa, 

kuulla näkemyksiä, odotuksia, ehdotuksia ja kysymyksiä ja antaa tietoa palveluvalikoiman määrittelystä. 

Kohderyhmä: potilaat, terveyspalvelujen käyttäjät ja heidän edustajansa, potilasjärjestöt. 

Aiheita: yhteydenpito, viestintä, potilaan vaikutusmahdollisuudet. 

Ohjelma 

8:30–9:00  Aamukahvi 

9:00–9:15  Avauspuheenvuoro,  

 Palveluvalikoimaneuvoston puheenjohtaja, Päivi Sillanaukee, STM 

   

9:15–10:00 Mitä on vaikuttavuus terveydenhuollossa? 

 Ylilääkäri, dosentti Antti Malmivaara, CHESS, THL 

  

10:00–10:45 Palveluvalikoiman määrittely, palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö  

 perusta, lainsäädännöllinen tausta 

 rajaukset ja rajapinnat, mistä neuvosto päättää ja mistä ei 

 periaatteet (näyttö), prosessit (suositusten rakenne) 

 esimerkit 

 

10:45–10:50 Johdatus ryhmätöihin 

 

10:50–11:00 Tauko ja siirtyminen ryhmätyötiloihin 

 

11:00–12:00 Ryhmätyöt: kolme eri aihetta   

 

1. Palveluvalikoiman merkitys potilaalle 

 Mikä palveluvalikoimassa/PALKOn toiminnassa on teidän kannaltanne 

tärkeää? Miten palveluvalikoima vaikuttaa teihin? 

 potilaan liikkuvuus ja valinnanvapaus (kotimaassa ja ulkomailla) 

 

2. Priorisointi potilaan näkökulmasta 

 miten valitaan sairaudet, mitä pitää hoitaa tai hoidot joita pitää saada tai mitä 

ei hoideta? 

 terveyspalvelu, potilaan subjektiivinen toive/tarve versus näyttö (pitääkö olla 

näyttöä vaikuttavuudesta vai toteutetaanko potilaan toive näytöstä 

huolimatta) 

 perustuslain tulkinta: mitä on jokaiselle riittävät terveyspalvelut? 

 

3. Potilaan mahdollisuudet vaikuttaa palveluvalikoimaan 

 miten PALKOn suosituksista ja niiden perusteluista pitäisi viestiä 

 sidosryhmien viestintä jäsenistölleen 
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 mistä haluatte lisätietoa? 

 mitkä ovat potilaan tai heidän edustajiensa keinot vaikuttaa? 

 vaikuttaminen suositusten aiheisiin 

 vaikuttaminen suositusten luonnosvaiheessa (kommentointi) 

 

12:00–13:00 Lounas 

13:00–14:00 Ryhmätöiden purku ja keskustelu 

14:00–15:15 Pyydetyt puheenvuorot 

 Diabetesliitto, Riitta Vuorisalo 

 Suomen potilasliitto, Paavo Koistinen 

 POTKA, Sari Tervonen 

 Harvinaiset sairaudet, Kristina Franck 

 Keskustelu 

15:15-15:30 Yhteenveto ja päätössanat 
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Liite 3. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston avoimen seminaarin ohjelma 
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Liite 4. Taulukko Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön v. 2015 pitämät esitykset 

 
Aika ja paikka Tilaisuus Otsikko Pitäjä 

12.2.2015 NCC2-talo, 

Helsinki 

FIHTAn HTA-seminaari Kansallisen ohjauksen näkökulma 

terveydenhuollon 

laiteinnovaatioihin 

JL 

24.2.2015 Reumaliitto POTKAn kokous Terveydenhuollon 

palveluvalikoimaneuvosto 

JL 

13.4.2015 Suomen 

Syöpäyhdistyksen 

toiminnanjohtajakokous 

 JL 

14.4.2015 KELAn P-Savon 

asiantuntijalääkäreiden 

kokous 

Palveluvalikoimaneuvoston esittely JL 

16.4.2015, 

vammaisten lasten ja 

nuorten yhdistys, 

Mikonkatu 

RIFIn vuosikokous 

(kuntoutusjärjestöt) 

Terveydenhuollon 

palveluvalikoimaneuvosto 

SK 

10.9.2015 Fimea, 

Kuopio 

Tutkimusta 

lääkepolitiikan tueksi -

seminaari 

Tulisiko suomalaisten lääkkeiden 

käyttöä ja saanti ohjailla-PALKOn 

näkökulma 

RP 

6.11.2015 HYKS KNK-klinikan 

aamumeeting 

Terveydenhuollon 

palvleuvalikoima: Mitä, miksi, 

miten? 

JL 

 

 

 

JL= Jaana Leipälä 

RP= Reima Palonen 

SK= Sari Koskinen 

 

 


