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TOIMINTAKERTOMUS 2016 

 

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTO 
 
 

Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) tehtävä ja organisaatio 
 

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 ja voi asettaa jaostoja. Lisäksi 

neuvostolla on pysyvien asiantuntijoiden verkosto, jota se voi täydentää tarpeen mukaan. 

 

Terveydenhuollon palveluvalikoimasta ja palveluvalikoimaneuvostosta säädetään vuoden 2014 

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

 

 

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 ensimmäisen palveluvalikoimaneuvoston toimikaudelle 

12.6.2014–11.6.2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta edustava jäsen sekä varajäsen vaihtuivat 

loppuvuodesta 2016. Neuvoston kokoonpano vuonna 2016 oli: 
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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 (12.12.2016 saakka) 

Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos (13.12.2016 alk.) 

Marjukka Mäkelä, tutkimusprofessori, 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(12.12.2016 saakka) 

Pia-Maria Jonsson, johtava 

asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (13.12.2016 alk.) 

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 

Ilona Autti-Rämö,  johtava ylilääkäri, 

Kansaneläkelaitos 

Liisa Siika-aho, 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 
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Palveluvalikoimaneuvoston kokoukseen joulukuussa 2015 osallistuneet jäsenet /varajäsenet ja 

sihteeristö.  (Kuva: Karoliina Ratia) 

 

 

Tavoitteet vuodelle 2016 
 

PALKON toimintasuunnitelmassaan asettamat tavoitteet olivat: 

 

 vahvistaa ja vakiinnuttaa palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, toimintaperiaatteet ja 

prosessit.  

 

 antaa suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä ja lausuntoja palveluvalikoiman 

soveltamisesta  

 

 kehittää ja koordinoida näytön ja arviointitiedon käyttöä ja saatavuutta palveluvalikoiman 

määrittelyn tueksi  

 

 valmistautua ensimmäisen toimikauden arvioimiseen  

 

 

Neuvoston kokoukset ja käsitellyt asiat 
 

Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui viisi kertaa; kolmesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Lisäksi 

pidettiin yksi sähköpostikokous huhtikuussa teknisluonteisten asioiden päättämiseksi. 

 

PALKO hyväksyi toukokuun kokouksessaan väliraportin, joka sisältää palveluvalikoimaan 

kuulumisen määrittelyn tarkemmat periaatteet. Ne ovat vaikuttavuus, turvallisuus, sairauden 

vakavuus sekä eettisyys ja taloudellisuus kokonaisuutena arvioiden. Samassa kokouksessa PALKO 
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päätti, että vaikuttavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisista vaihtoehtoisista samaan 

terveysongelmaan kohdistuvista terveydenhuollon toimista julkisesti rahoitettuun 

palveluvalikoimaan kuuluu kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tätä kannanottoa voidaan 

soveltaa esimerkiksi biosimilaarien käyttöönottoa arvioitaessa. 

 

PALKOn kesäkuun kokouksessa koottiin neuvoston jäseniltä palautetta kuluneesta toimikaudesta ja 

ideoita toimikauden viimeisen vuoden toiminnan kehittämiseksi. 

 

PALKO hyväksyi elokuussa suositukset lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeisestä 

moniammatillisesta, potilasta aktivoivasta kuntoutuksesta sekä implanttikiinnitteisen kokoproteesin 

käytöstä alaleuan hampaattomuuden hoidossa. Kummankin kohdalla katsottiin menetelmän 

kuuluvan palveluvalikoimaan. 

 

Joulukuun kokouksessaan PALKO hyväksyi, että tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaosto voi 

jatkaa suosituksen valmistelemista subakuutin selkäkivun kuntoutuksesta ja, että mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden jaosto voi jatkaa psykoterapioita koskevan suosituksen valmistelua. 

  

 

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö  
 

Sihteeristöön kuuluu pääsihteeri, kaksi erityisasiantuntijaa ja osastosihteeri ½ henkilötyövuoden 

työpanoksella. 

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristöön kuuluivat: 

 

Pääsihteeri Jaana Leipälä, lääketieteen tohtori, dosentti (31.12.2016 saakka) 

erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri  

erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti 

osastosihteeri Karoliina Ratia, tradenomi, (½ henkilötyövuotta)  

 

 

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.  

 

 

Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja prosessit -jaosto  

 

Jaosto kokoontui 4 kertaa ja valmisteli palveluvalikoiman määrittelyperiaatteita ja prosessien 

kuvauksia neuvostossa käsiteltäviksi. Syyskuussa pidettiin prosessien ja periaatteiden jaoston ja 

sairaalalääketyöryhmän yhteiskokous, jossa hahmoteltiin sairaalalääkkeiden suositusprosessia.  

 

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 
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Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, Tampereen yliopisto 

Tapani Keränen, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (12.12.2016 saakka) 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Jaana Leipälä, Reima Palonen ja Sari Koskinen. 

 

 

Suun terveydenhuollon jaosto  

 

Jaosto kokoontui 5 kertaa. Jaosto valmisteli neuvoston käsittelyyn suositusta implanttikiinnitteisestä 

kokoproteesista alaleuan hampaattomuuden hoidossa. Suositus hyväksyttiin 

palveluvalikoimaneuvoston elokuun kokouksessa. 

 

Toimikausi 17.10.2014–11.6.2017 

 

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 

 

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

työskentelyyn PALKOn asiantuntijana. 

 

Jaoston sihteereinä toimivat Reima Palonen ja Sari Koskinen. 

 

 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien  jaosto 

 

Jaoston 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 8 kertaa. Jaosto valmisteli suosituksen lonkkamurtuman 

leikkaushoidon jälkeisestä kuntoutuksesta, mikä hyväksyttiin palveluvalikoimaneuvoston elokuun 

kokouksessa. 

 

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. 
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Mielenterveys- ja päihdepalvelujaosto 

Jaosto aloitti toimikautensa 1.10.2016  ja se jatkuu 11.6.2017 saakka. Jaoston tehtävänä on 

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

valittujen aiheiden valmisteluun yhdessä sihteeristön kanssa. Jaosto perustettiin lokakuussa ja se eht 

kokoontua 2 kertaa. Se kartoitti mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä suosituksia ja valmisteli 

PALKOLLE vaihtoehtoisia aihe-ehdotuksia.  

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. 

 

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 

Marjukka Mäkela, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (13.12.2016 alkaen) 

Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM  (21.4.2016 alkaen) 

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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Seminaarit ja koulutustilaisuudet 
 

Kansallinen yhteistyö, sidosryhmien tapaamiset 

 

Palveluvalikoimaneuvosto järjesti marraskuussa avoimen seminaarin aiheesta "Palveluvalikoimalla 

sote-ohjausta ”. Seminaarissa kerrottiin mm. PALKOn tähänastisesta työstä ja pohdittiin 

pienryhmissä esimerkkitapausten pohjalta, mitä tulisi hoitaa julkisin varoin. Seminaarin ohjelma on 

liitteenä 1. 

 

Syyskuussa järjestettiin ensimmäisen lääketeollisuuden ja terveysteknologian parissa 

työskenteleville suunnattu sidosryhmätapaaminen Helsingissä. Tilaisuuden teemana oli ”Yhtenäisin 

perustein arvioitua terveysteknologiaa potilaan parhaaksi”. Vaikuttavuuden, turvallisuuden ja 

kustannusten suhde ratkaisee”. Tilaisuudessa oli 64 osallistujaa. Ohjelma on liitteenä 2. 

 

Näyttö ja päätökset -yhteistyöverkosto (”Näyttöpääty”) kokoontui viisi kertaa. 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. Ryhmään kuuluvat 

arviointiylilääkärit kokosivat tietoa erilaisista laaturekistereistä. 

 

PALKOn sihteeristö kävi kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn säädösperustasta ja 

periaatteista, palveluvalikoimaneuvoston asettamisesta, tehtävästä ja toiminnasta neuvoston 

sidosryhmille useissa eri tilaisuuksissa kuten esimerkiksi.  

 

PALKOn sihteeristö osallistui Terveysfoorumin järjestämiseen yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura 

Duodecimin, Suomen Lääkäriliiton, Suomen Hammaslääkäriliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen, Kansaneläkelaitoksen ja Kuntaliiton kanssa. Terveysfoorumi pidettiin lokakuussa 

Kuntatalolla. Sen teemana oli Lääkehoitojen  priorisointi.  

 

Vuoden mittaan PALKOn sihteeristö tapasi keskeisiä terveydenhuollon arviointitiedon ja 

hoitosuositusten tuottajia: Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, Fimean lääkehoitojen 

arviointitiimin ja STM:n yhtenäisten hoidon perusteiden uudistamisen vastuuhenkilöitä. 

Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön kohteita ja muotoja. 

 

PALKO oli mukana järjestämässä tammikuussa Helsingin lääkäripäiville koulutustapahtumaa: 

”Avoin priorisointi tulee - terveydenhuollon palveluvalikoimaa rakentamassa”. Tapahtuma antoi 

osallistujille tietoa Suomen julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyn 

periaatteista ja nykyisestä vaiheesta sekä esitteli käytännön esimerkkejä terveydenhuollon 

palveluvalikoimaneuvoston työstä ja palveluvalikoiman määrittelystä. Erityisesti pohdittiin   

palveluvalikoiman määrittelyyn liittyviä taloudellisia ja eettisiä kysymyksiä. 

 

Jaana Leipälä toimi valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden 

työryhmän asiantuntijana sekä osan vuotta seulontatyöryhmän ja tartuntatautien neuvottelukunnan 

hepatiitti C- alatyöryhmän jäsenenä.  

 

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen yhteistyöryhmään osallistui Sari Koskinen. 
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Reima Palonen oli Rationaalisen lääkehoidon ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä ja Sari Koskinen 

hänen varajäsenensä. 

 

 

Kansainvälinen yhteistyö 

 

Neuvoston yhtenä tehtävänä on kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistuminen.  

 

Tules-jaoston puheenjohtaja ja PALKOn jäsen Ilona Autti-Rämö sekä erityisasiantuntija Reima 

Palonen osallistuivat huhtikuussa Linköpingin yliopiston Priorisointikeskuksen järjestämänä 

Ruotsin priorisointimallia käsitelleeseen koulutuspäivään. 

 

Pohjoismaista priorisointiverkostoa ja yhteistyön muotoja luotiin yhdessä muiden pohjoismaiden 

edustajien kanssa kahdessa videokokouksessa sekä Oslossa pidetyssä kokouksessa, joihin Sari 

Koskinen ja Reima Palonen osallistuivat.  

 

PALKOn sihteeristö osallistui syyskuussa Englannissa järjestettyyn terveydenhuollon 

priorisointikongressiin. Heillä oli tilaisuudessa esitys aiheesta ” Health care priority setting during 

economic depression in Finland”. 

 

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

kokouksiin Suomen edustajana. 

 

Reima Palonen osallistui marraskuussa Oslossa Norjan vuotuiseen priorisointikonferenssiin, jonka 

pääaiheena oli valtiopäiville annettu tiedonanto uusista terveydenhuollon priorisointiperiaatteista. 

 

 

Viestintä ja vaikuttaminen 
 

Palveluvalikoimaneuvostolla on oma kotisivusto (www.palveluvalikoima.fi). Sivuston englannin- 

sekä ruotsinkieliset sivut otettiin käyttöön. 

 

Talous  

Vuonna 2016 palveluvalikoimaneuvoston palkkamenot sisältyivät sosiaali- ja terveysministeriön 

talousarvioon. Muut kulut maksettiin sosiaali- ja terveyspalveluosaston yhteisistä, neuvostolle 

varatuista toimintamenomäärärahoista, jotka toteutuivat yhteensä noin 60 000 euron suuruisina. 

Suurimpia menoeriä olivat palvelujen ostot (noin 30 000 €), joihin sisältyvät kokous- ja 

seminaarijärjestelyt sekä asiantuntijapalvelut, ja matkustuspalvelut (noin 23 000 €), joista suurin osa 

koostui jäsenten kokousmatkoista. 

 

 

 

 

 

 

http://www.palveluvalikoima.fi/
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Tavoitteiden toteutuminen 
 

PALKON toimintasuunnitelmassaan vuodelle 2016 asettamat tavoitteet olivat: 

 

 Vahvistaa ja vakiinnuttaa palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, toimintaperiaatteet ja 

prosessit.  

Arvio toteutumisesta: Julkaistiin Väliraportti ja aloitettiin sairaalalääkeprosessin 

määrittäminen 

 

 Antaa suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä ja lausuntoja palveluvalikoiman 

soveltamisesta  

Arvio toteutumisesta:  

Valmistelussa olleet suositukset: 

o implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa  

- hyväksyttiin elokuussa 

o lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen kuntoutus  - hyväksyttiin elokuussa 

o ikääntymisestä johtuvan polvikuluman tähystyskirurgia - valmistelu jatkui 

o c-hepatiitin uudet lääkehoidot - seurattiin C-hepatiittistrategian valmistumista 

 

 Kehittää ja koordinoida näytön ja arviointitiedon käyttöä ja saatavuutta palveluvalikoiman 

määrittelyn tueksi  

Arvio toteutumisesta: Arviointitiedon käytöstä ja saatavuudesta koottiin tietoa 

Näyttöpäädyssä 

 

 Valmistautua ensimmäisen toimikauden arvioimiseen  

Arvio toteutumisesta: Koottiin PALKON jäseniltä väliaika-arviointia neuvoston kesäkuun 

kokouksessa 

 

 

Yhteystiedot 
 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kotisivut: www.palveluvalikoima.fi.  

 

Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön yleinen sähköpostiosoite on palveluvalikoima@stm.fi.  

 

Pääsihteeri Taina Mäntyranta, p.02951 63692, taina.mantyranta@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. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston avoimen seminaarin ohjelma: 

 
PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA SEMINAARI 

 
Aika tiistai 22.11.2016 klo 8.30 – 16.00 

 

Paikka  Tapahtumatalo BANK 

Unioninkatu 20, 00130 Helsinki 

 

Ohjelma 

 

8.30  aamukahvi 

 

9.00 Tilaisuuden avaus, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, STM 

 

9.10 Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, Jaana Leipälä  

 

9.40 Palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suositukset 2016 

Lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen moniammatillinen, potilasta 

aktivoiva ja tavoitteellinen kuntoutus, Reima Palonen, PALKO 

 

10.10 jaloittelutauko 

 

10.20 Alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla, Sari 

Koskinen, PALKO 

 

10.50   PALKO ja lääkkeet, Jaana Leipälä, PALKO ja Vesa Kiviniemi, Fimea 

 

11.20 Keskustelu ja pohjustus ryhmätöille 

 

11.45 LOUNAS 

 

12.45 Miten minä priorisoisin?  

Keskustellaan pienryhmissä esimerkkitapausten pohjalta, mitä tulisi hoitaa 

julkisin varoin 

 

14.10 kahvitauko 

 

14.25 Priorisoinnin etiikka: mitä perustuslain mukainen yhdenvertaisuus tarkoittaa 

terveydenhuollon priorisoinnissa?, Ritva Halila ETENE, Ilona Autti-Rämö, 

Kela ja Samuli Saarni, VSSHP 

 

15.00 Terveydenhuollon sisällön ohjaus uudessa sotessa, PALKOn  

 rooli, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM 

 

15.15 Loppukeskustelu 

 

15.30 Päätössanat, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM 

 

 

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta 15.11.2016 mennessä. 

  

tps://www.webropolsurveys.com/S/A41364F56AD76AA2.par
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Liite 2. Sidosryhmätapaamisen Lääkkeet ja muu terveysteknologia - ohjelma 

 
 

Teema  Yhtenäisin perustein arvioitua terveysteknologiaa potilaan parhaaksi 

Vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten suhde ratkaisee 

 
Aika torstai 29.9.2016 klo 9:00 –12:00 

 

Paikka Arppeanum, Snellmaninkatu 3, 00170 Helsinki 

 

Kohderyhmä Terveysteknologiayritykset: Lääketeollisuus ry ja FiHTA ry jäsenyrityksineen. 

Lisäksi terveystoimittajat sekä Fimea, HILA ja Kela. 

 

Ohjelma  

8:30   Aamukahvi 

  Puheenjohtaja Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoito 

 piiri  

9:00   Tilaisuuden avaus, Lauri Pelkonen, johtaja, HILA  

 

9:10  PALKOn roolista ja tehtävistä kehittyvässä terveydenhuollon ohjauksessa 

 Esimerkkejä:  

− biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus, Jaana Leipälä, pääsihteeri, 

PALKO 

− sairaalalääkkeiden arviointiprosessi, Vesa Kiviniemi, 

tilastotieteilijä, Fimea ja Jaana Leipälä, pääsihteeri, PALKO 

 Lääketeollisuus ry:n puheenvuoro, Sirpa Rinta, lääkepoliittinen 

johtaja, Lääketeollisuus ry 

 Keskustelu  

 

10:30  Jaloittelutauko 

 

10:40 Sidosryhmien kuuleminen suositusten valmistelussa, Sari Koskinen, 

erityisasiantuntija ja Reima Palonen, erityisasiantuntija, PALKO 

 

Muun terveysteknologian markkinoille pääsy ja HTA 

 EU-asetusluonnos lääkinnällisistä laitteista, Merituuli Mähkä, lakimies, 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Terveysteknologian liitto r.y. - FIHTAn puheenvuoro, Tom Ståhlberg, 

erityisasiantuntija, FiHTA ry 

 Loppukeskustelu 

 

12:00  Tilaisuus päättyy 

 

LOUNAS  

 

 
 

Tervetuloa! 

 

 


