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TOIMINTAKERTOMUS 2017
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. Ensimmäisen terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimikausi päättyi 11.6.2017.
Valtioneuvosto nimitti 28.6.2017 terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimikaudelle
1.7.2017–30.6.2020.
Neuvoston kokoonpano 11.6.2017 saakka ja uuden toimikauden kokoonpano 1.7. 2017 alkaen ovat
liitteessä 1. Kaksi jäsenen ja varajäsenen paikkaa jätettiin täyttämättä. On suunniteltu, että ne
täytetään vuoden 2018 alkupuolella maakuntien edustajilla.
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PALKON toiminta, tavoitteet ja niiden toteutuminen
Vuoden 2017 aikana PALKON ensimmäinen toimikausi päättyi. Katsaus terveydenhuollon
palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) ensimmäiseen toimikauteen hyväksyttiin neuvoston
kokouksessa 7.6.2017 ja julkaistiin kotisivulla. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi toimikaudelle 20172020 todettiin:
 Terveydenhuollon priorisointikeskustelun edistäminen
 Palveluvalikoimaneuvoston rooli tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausjärjestelmässä
 Palveluvalikoimaa määrittelevien suositusten keskinäisen hierarkian selkiyttäminen
 Jaostojen työn kehittäminen
Toimintavuotta leimasivat muutokset toimintaympäristössä, henkilöstössä ja itse toiminnassa. Uusi
pääsihteeri aloitti ja osastosihteeri siirtyi uusiin tehtäviin. Syksyllä aloitti STM:n ohjausosasto ja sen
ohjausyksikkö, jonka yhteyteen PALKO siirrettiin. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää PALKON
työtä osana maakuntien ohjausta. Ohjauksen kokonaisuuteen liittyvä pohdinta aloitettiin ja työ
jatkuu.
THL:ssa toiminut Finohta-yksikkö lakkautettiin vuoden 2016 lopulla. Finohta laati PALKON
pyynnöstä systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja tämä toiminta päättyi. Sen vuoksi neuvoston
tarpeita varten luotiin 2017 hankintaprosessi systemaattisten kirjallisuuskatsausten hankintaan.
Valtioneuvoston asetuksella erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
(582/2017) terveydenhuollon menetelmien arviointia sairaanhoitopiireissä koskeva kansallinen
koordinaatio säädettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäväksi. PALKO rahoitti tähän
kansalliseen koordinaation liittyvän selvitystehtävän, jossa erityisesti pohdittiin PALKON
suosituksien ja HALO-suosituksien suhdetta.
PALKO hankki toimeksiantosopimuksella systemaattisen kirjallisuuskatsauksen psykoterapioista
sekä pyysi Fimealta arviointiraportteja sairaalalääkkeistä. Näistä kolme valmistui vuoden 2017
aikana. PALKO teetti vuonna 2017 selvitykset ”Kustannusvaikuttavuuden käyttäminen yhtenä
terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelykriteerinä” sekä ”Katsaus terveydenhuollon
priorisointiin eri maissa” edesauttamaan palveluvalikoiman määrittelytyötä ja edistämään
priorisointikeskustelua. Nämä julkaistiin STM:n julkaisusarjassa.
Sairaalalääkkeitä koskevien suositusten valmistelu alkoi. Yhteistyöstä Fimean kanssa sovittiin ja
rakennettiin sairaalalääkkeiden arvioinnin prosessia.
Suositusvalmistelua jatkettiin. Valmistelussa olleet suositukset vuonna 2017:







Suositus polvikuluman tähystyskirurgisesta hoidosta hyväksyttiin 8.2.2017
Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja
päihdehäiriöiden hoidossa: valmistelu jatkuu
Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi: valmistelu jatkuu
Reslitsumabi ja mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa: valmistelu jatkuu
Nusinerseeni SMA-taudin hoidossa: valmistelu jatkuu
Elintapa ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (työnimi): valmistelu jatkuu

Palveluvalikoiman määrittelyn prosesseja ja perusteita työstettiin useissa kokouksissa. Erityisinä
kehittämisen kohteina suositusten valmistelussa nähtiin potilaiden osallisuus ja eettisen pohdinnan
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kehittäminen. Potilaiden osallistumista jo valmistelutyön alkuvaiheessa pilotoitiin psykoterapioita ja
muita psykososiaalisia hoitomuotoja koskevan suosituksen valmistelussa ja päätettiin jatkaa
pilotointia jonkin muun suosituksen valmistelussa vuonna 2018. Eettistä pohdintaa kehitettiin
yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kanssa.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annettuun asetukseen (63/2014) tehtiin 15.11.2017
voimaantulleita muutoksia (718/2017), jotka mahdollistavat neuvoston varajäsenen toimimisen jaoston
puheenjohtajana ja aiemman yhden varapuheenjohtajan sijaan enintään kolmen jäsenen nimittämisen
varapuheenjohtajiksi. Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti ylilääkäri Ilona Autti-Rämön
varapuheenjohtajaksi.

Arvio toiminnasta vuonna 2017
Vuodelle 2017 asetettua tavoitetta neljän suosituksen valmistumisesta ei saavutettu ja kolmen
valmistuminen siirtyi vuodelle 2018. Toisaalta aloitettiin suunniteltua useamman suosituksen
valmistelu. Toimintavuotta leimanneet useat samanaikaiset PALKON toimintaympäristön
muutokset hidastivat toimintaa ja suositusten valmistumista.

Neuvoston kokoukset
Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui 7 kertaa. Päättyvän toimikauden neuvosto kokoontui 3 kertaa
keväällä ja uusi neuvosto 4 kertaa syksyllä. Lisäksi pidettiin 4 sähköpostikokousta.

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. Jaostojen kokoonpanot
ovat liitteessä 2.
Jaostojen työskentelytapa suositusten asiantuntijavalmisteluryhminä on koettu ensimmäisellä
toimikaudella hyödylliseksi ja hyväksi tavaksi valmistella asioita. PALKON uudella toimikaudella
nimitettiin kolme uutta jaostoa; puheenjohtajien jaosto, lääkejaosto ja elintapa ja omahoito-jaosto.
Prosessien ja periaatteiden jaosto ja puheenjohtajien jaosto
Prosessien ja periaatteiden jaosto kokoontui 2 kertaa ja se valmisteli palveluvalikoiman
määrittelyperiaatteita ja prosessien kuvauksia neuvostossa käsiteltäviksi. Uudelle toimikaudelle
PALKO nimitti puheenjohtajien jaoston, jonka tehtäviin muun ohella kuuluu periaatteiden ja
prosessien kuvausten valmistelu. Se kokoontui kerran.
Puheenjohtajien jaosto päätti ensimmäisessä kokouksessaan marraskuussa 2017, että PALKON
palveluvalikoiman määrittelyssä soveltamat prosessit ja periaatteet kootaan yhteen käsikirjaksi, joka
tullaan julkaisemaan kotisivuilla.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto viimeisteli suosituksen polvikuluman tähystyskirurgisesta
hoidosta. Sen valmistuttua se alkoi valmistella suositusta kuntoutuksesta selkäkivun kroonistumisen
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ehkäisemiseksi. Loppuvuoden 2017 aikana tilattiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus teemasta,
mutta suosituksen varsinainen valmistelu tapahtuu vuoden 2018 aikana.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto
Jaosto on valmistellut suositusta psykoterapiasta ja muista psykososiaalisista hoito- ja
kuntoutusmuodoista mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa. Osana suosituksen valmistelua
teetettiin aiheesta systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Suosituksen valmistelutyö jatkuu seuraavana
vuotena. Keväällä pilotoitiin potilasnäkökulman huomioimista yhteistyössä SOSTEN / Potkan
(Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto) ja potilasjärjestöjen edustajien kanssa. Jaosto
kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Lääkejaosto
Jaosto aloitti toimintansa uutena jaostona, kun se nimitettiin 24.8.2017. Se kokoontui syksyllä neljä
kertaa. Vuodesta 2017 alkaen PALKO pyrkii ottamaan käsittelyyn kaikki sairaalalääkkeet, joista
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut arviointiraportin. Valmistelutyö
aloitettiin kolmesta suosituksesta: reslitsumabi ja mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman
hoidossa, sekä nusinerseeni SMA-taudin hoidossa. Valmistelutyö jatkuu.
Elintapa ja omahoito -jaosto
Jaosto aloitti uutena jaostona 16.11.2017 alkaen. Se kokoontui kerran ja aloitti valmistelun
suosituksesta elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa. Suosituksen taustatyönä
päätettiin teettää yhteenveto aiheesta löytyvistä näytönastekatsauksista.
Suun terveydenhuollon jaosto
Jaosto ei kokoontunut vuonna 2017. Sitä ei ole toistaiseksi perustettu PALKON uudella kaudella.

Asiantuntijaverkosto
Neuvosto voi valita asiantuntijoita tarpeen mukaan neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Asiantuntijoiden tarve määräytyy neuvoston käsittelyyn tulevien aiheiden ja perustettujen jaostojen
toiminnan mukaan. Neuvoston asiantuntijat ilmenevät liitteestä 3.

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö
Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristöön kuuluivat:
Pääsihteeri Taina Mäntyranta, terveydenhuollon erikoislääkäri
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri
Erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti
Osastosihteeri Karoliina Ratia, tradenomi, (½ henkilötyövuotta, 30.10.2018 saakka).
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Kotimainen ja kansainvälinen keskustelu terveydenhuollon sisällöstä –
seminaarit, sidosryhmätapaamiset ja muut tilaisuudet
Kansallinen yhteistyö
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.
PALKON sihteeristö tapasi vuoden mittaan 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 on ollut mukana järjestämässä lääkäripäiville priorisointiin liittyviä koulutussessioita
Lääkäripäivillä 2017 ja Pohjolan lääketiedepäivillä 2017.
Pääsihteeri Taina Mäntyranta toimi jäsenenä useassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
valmisteluryhmissä sekä valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden
työryhmän asiantuntijana.
Erityisasiantuntija Sari Koskinen osallistui asiantuntijajäsenenä Rajat ylittävän terveydenhuollon
neuvottelukunnan toimintaan ja PALKON edustajana Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspisteen yhteistyöryhmään.
Kansainvälinen yhteistyö
Neuvoston yhtenä tehtävänä on kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansainväliseen
yhteistyöhön osallistuminen.
Kansainvälinen HTAi-kongressi pidettiin kesäkuussa Italiassa. Koskinen ja Palonen osallistuivat
siihen ja pitivät siellä posteriesityksen ”From HTA data to National health care service basket –
possibilities and limitations”.
Sihteeristö piti yhteyttä muiden pohjoismaiden kansallisen priorisoimisen kanssa töitä tekeviin
viranomaisiin. Palonen ja Koskinen osallistuivat lokakuussa Ruotsin kansalliseen
priorisointikongressiin. Palonen piti syyskuussa Euroopan lääkintäoikeuden seurana konferenssissa
esitelmän ”The prioritization of Health Care Services in Finland”.

Viestintä ja vaikuttaminen
Palveluvalikoimaneuvostolla on oma kotisivusto (www.palveluvalikoima.fi). Kotisivuston
havainnollisuutta parannettiin luomalla sinne säännöllisesti päivitettävä graafinen esitys kunkin
aihe-ehdotuksen etenemisestä valmiiksi suositukseksi. Ennen suositusten lopullista hyväksymistä
luonnos julkaistaan www.otakantaa.fi -sivustolla julkista kommentointia varten.
Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristön yleinen sähköpostiosoite on palveluvalikoima@stm.fi.
Palveluvalikoimaneuvoston työstä ja polven tähystysleikkauksiin liittyvästä suosituksesta uutisoitiin
muun muassa YLEn uutisissa.
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Talous
Vuonna 2017 palveluvalikoimaneuvoston palkkamenot sisältyivät sosiaali- ja terveysministeriön
talousarvioon ja muut kulut maksettiin sosiaali- ja terveyspalveluosaston yhteisistä, neuvostolle
varatuista toimintamenomäärärahoista.
Neuvoston vuoden 2017 toimintakulut toteutuivat yhteensä noin 135 000 euron suuruisina. Suurin
yksittäinen menoerä olivat asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot (noin 84 000 €), joka koostui
pääasiassa tutkimusnäyttöön pohjautuvan tiedon kokoamis- ja analysointihankinnoista.
Matkustuspalveluihin meni noin 21 000 €, josta suurin osa koostui neuvoston ja jaoston jäsenten
kokousmatkoista.
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LIITTEET
Liite 1.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 1.1.-11.6.2017

Puheenjohtaja:
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja,
osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos
Markus Henriksson, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Päivi Koivuranta-Vaara, hallintoylilääkäri,
Suomen Kuntaliitto
Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri,
Kansaneläkelaitos
Eeva Sofia Leinonen, ylilääkäri,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri,
Tampereen yliopistollinen sairaala
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri,
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala
Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden
yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri,
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Taina Remes-Lyly, terveystoimen
tulosaluejohtaja, johtava hammaslääkäri,
Kirkkonummen terveyskeskus
Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori,
Tampereen yliopisto
Samuli Saarni, johtajaylilääkäri,
Turun yliopistollinen keskussairaala
Carola Wärnå-Furu, professori, Åbo Akademi

Päivi Voutilainen, johtaja, sosiaali- ja
terveysministeriö (9.6.2017 saakka)
Pia-Maria Jonsson, johtava
asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos
Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto
Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen
Kuntaliitto
Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja
terveysministeriö
Vesa Kiviniemi, tilastotieteilijä,
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Sari Mäkinen, johtava ylilääkäri,
Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus
Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri,
Kuopion yliopistollinen sairaala
Aki Lindén, toimitusjohtaja,
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kari Paaso, johtaja,
sosiaali- ja terveysministeriö
Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja,
Oulun yliopistollinen sairaala
Risto-Pekka Happonen, suu- ja
leukakirurgian professori, Turun yliopisto
Marja Blom, lääketaloustieteen professori,
Helsingin yliopisto
Jussi Vahtera, kansanterveystieteen
professori, Turun yliopisto
Tuula Hakala, johtava hoitaja, PäijätHämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
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Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 1.7.2017 alkaen
Puheenjohtaja:
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja
sosiaali- ja terveysministeriö
terveysministeriö
Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja Pia Maria Jonsson, johtava
hyvinvoinnin laitos
asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Risto Heikkinen, ylilääkäri, Sosiaali- ja
Tarja Holi, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan lupaterveysalan lupa- ja valvontavirasto
ja valvontavirasto
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen
Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen
Kuntaliitto
Kuntaliitto
Ilona Autti-Rämö, varapuheenjohtaja, ylilääkäri,
Lauri Keso, asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitos
Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan
Mika Kastarinen ylilääkäri, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus
turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
yliopisto
Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri,
Petri Bono, johtava ylilääkäri, Helsingin ja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Pekka Rissanen, professori, Tampereen yliopisto Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan
yliopisto
sairaanhoitopiiri
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri,
Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, VarsinaisPirkanmaan sairaanhoitopiiri
Suomen sairaanhoitopiiri
Katri Vehviläinen, professori, Itä-Suomen
Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
yliopisto
Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin
Samuli Saarni, johtaja, OP-ryhmä
yliopisto
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Liite 2
JAOSTOT
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto
Jaoston jäsenet: 11.6.2017 saakka
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 kokoonpano uudella toimikaudella 4.10.2017-30.6.2020:
Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos
Jäsenet:
Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala
Jaro Karppinen, fysiatrian dosentti, Oulun yliopistollinen sairaala, Työterveyslaitos
Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, Oulun yliopistollinen sairaala
Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.
–Prosessien ja periaatteiden jaosto
Jaoston kokoonpano 11.6.2017 saakka:
Puheenjohtaja: Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenet:
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 (12.12.2016 saakka)
Jaostoa ei asetettu uudelle toimikaudelle, mutta osittain samoja asioita valmistelemaan asetettiin
puheenjohtajien jaosto.
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Puheenjohtajien jaosto
Jaoston kokoonpano toimikaudella 4.10.2017–30.6.2020
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Jäsenet:
Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
Ilona Autti-Rämö, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja
Risto Heikkinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
Pekka Mäntyselkä, elintapa ja omahoito jaoston puheenjohtaja (16.11.2017 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto
Jaoston kokoonpano 11.6.2017 saakka:
Puheenjohtaja: Markus Henriksson, Valvira
Jäsenet:
Raija Kontio, HUS
Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto
Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, VSSHP
Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö
Helena Vorma, lääkintöneuvos, STM
Carola Wärnå-Furu, professor emerita, Åbo Akademi
Jaoston kokoonpano toimikaudella 4.10.2017-30.6.2020:
Puheenjohtaja: Risto Heikkilä, Valvira
Jäsenet:
Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto
Tapio Kekki, ylilääkäri, Lapin shp / A-klinikka
Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto
Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö
Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Carola Wärnå-Furu, professor emerita, Åbo Akademi
Jaoston vastuusihteerinä toimii Sari Koskinen.
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Lääkejaosto
Jaoston kokoonpano toimikaudella 24.8.2017–30.6.2020:
Puheenjohtaja: Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenet:
Risto Huupponen, professori, Turun yliopisto
Annikka Kalliokoski, ylilääkäri, STM/Lääkkeiden hintalautakunta
Heikki Lukkarinen, dosentti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kela
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Asko Järvinen, ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
Maija Tarkkanen, linjajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (4.10.2017 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimii Taina Mäntyranta.

Elintapa ja omahoito -jaosto
Jaoston kokoonpano toimikaudella 16.11.2017-30.6.2020
Puheenjohtaja: Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet:
Mika Kastarinen, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri, Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Meri Paavola, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Meri Larivaara, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.
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Liite 3
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat
11.6. 2017 saakka
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 Mäkelä, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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
24.8.2017 lähtien
Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim (24.8.2017 alkaen)
Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (4.10.2017 alkaen)
Marjukka Mäkelä, tutkimusprofessori (24.8.2017 alkaen)
Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM (24.8.2017 alkaen)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö (24.8.2017 alkaen)
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