TOIMINTAKERTOMUS 2018

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 28.6.2017 terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston toimikaudelle
1.7.2017–30.6.2020. Kaksi jäsenen ja varajäsenen paikkaa jätettiin tuolloin täyttämättä ja ne
täytettiin huhtikuussa 2018 maakuntavalmistelun, kuntien ja kuntayhtymien edustajilla.
Neuvoston kokoonpano on liitteessä 1.

PALKON toiminta, tavoitteet ja niiden toteutuminen
Palkon keskeisiksi kehittämiskohteiksi toimikaudelle 2017-2020 oli edellisen neuvottelukunnan
päättyessä suunniteltu:
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Terveydenhuollon priorisointikeskustelun edistäminen
Palveluvalikoimaneuvoston rooli tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausjärjestelmässä
Palveluvalikoimaa määrittelevien suositusten keskinäisen hierarkian selkiyttäminen
Jaostojen työn kehittäminen

Toimintavuotta leimasi laajeneva toiminta osana STM:n ohjausosastoa ja sen ohjausyksikköä.
Ohjauksen kokonaisuuteen ja Palkon suositusten rooliin liittyvä pohdinta jatkui, mutta myös siihen
vaikutti maakunta- ja sote-uudistuksen viivästyminen.
Vuonna 2018 hyväksyttiin 11 suositusta:








Nusinerseeni SMA-taudissa
Sebelipaasi alfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa
Atetsolitsumabi, pembrolitsumabi ja nivolumabi uroteelikarsinoomassa (kustakin erillinen
suositus)
Reslitsumabi, mepolitsumabi ja benralitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa (kustakin
erillinen suositus)
Obinututsumabi follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa
Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja
päihdehäiriöiden hoidossa
Biopsykososiaalinen kuntoutus pitkittyvässä tai toistuvassa selkäkivussa

Vuonna 2018 on lisäksi aloitettu seuraavien suositusten valmistelu:











Kroonisten kansansairauksien sekundaaripreventio (työnimi)
Nivolumabi, pembrolitsumabi ja atetsolitsumabi ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä
(kustakin erillinen suositus)
Pertutsumabi HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa
Aksakabtageenisiloleuseeli aikuisten suurisoluisen B- solulymfooman hoidossa
Tisagenlekleuseeli diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa
Tisagenlekleuseeli akuutin lymfaattisen leukemian hoidossa
Lääketieteelliset hoitomenetelmät sukupuolen variaatioihin liittyvän dysforian hoidossa
Suosituskokonaisuus: Selkäkirurgian indikaatiot ja postoperatiivinen kuntoutus (työnimi)
Intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmät riippuvuuksien hoidossa (työnimi)
Vaikean kombinoidun immuunipuutoksen (SCID) seulonta vastasyntyneiden
kantapääverinäytteestä

Suosituksia varten PALKO hankki toimeksiantosopimuksilla systemaattisia kirjallisuuskatsauksia.
Lisäksi hyödynnettiin Fimean arviointiraportteja sairaalalääkkeistä.
Palveluvalikoiman määrittelyn prosesseja ja perusteita työstettiin useissa kokouksissa. Potilaiden
osallistumista valmistelutyössä pilotoitiin kahden suosituksen valmistelussa.
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Arvio toiminnasta vuonna 2018
Vuodelle 2018 asetettu tavoite 10-12 suosituksen valmistumisesta saavutettiin. Lisäksi aloitettiin
suunniteltua useamman suosituksen valmistelu. Kirjallisuuskatsausten tuottajat on otettu mukaan
jaostojen työskentelyyn, mikä parantaa katsausten kohdentumista sekä hyödynnettävyyttä
suosituksissa. Potilastapaamisten tavoitteiden suunnittelu ja niiden toteutus käynnistettiin ja
tapaamisten kohdentamisen ja tavoitteiden määrittelytyötä jatketaan.

Neuvoston kokoukset
Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui 7 kertaa. Kesäkuun kokouksen yhteydessä neuvosto piti
seminaarin, jossa käsiteltiin kokemuksia suositusten toimeenpanosta ja ohjausvaikutuksesta.
Lisäksi pidettiin 3 sähköpostikokousta.
Neuvoston päätehtävä on hyväksyä alustavien suositusten ja perustelumuistioiden sisältö ennen
niiden viemistä julkisesti kommentoitavaksi Ota Kantaa -palveluun sekä kommenttikierroksen
jälkeen hyväksyä lopulliset suositukset. Lisäksi neuvosto päättää palveluvalikoiman määrittelyn
tarkemmista periaatteista ja siinä noudatettavista prosesseista.

Jaostot
Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten. Jaoston puheenjohtajan
tulee olla neuvoston jäsen tai varajäsen, mutta niiden jäseninä voi olla myös neuvoston ulkopuolisia
asiantuntijoita. Jaostojen tehtävänä on mm. tunnistaa ja ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn sekä
osallistua neuvoston käsittelyyn valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa. Jaostojen
kokoonpanot ovat liitteessä 2.
Vuonna 2018 asetettiin kaksi uutta jaostoa: seksuaaliterveyden jaosto ja seulontajaosto: SCID.
Puheenjohtajien jaosto, lääkejaosto, tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto, mielenterveys ja
päihdepalveluiden jaosto sekä elintapa ja omahoito –jaosto jatkoivat toimintaansa. Kaikkien
jaostojen toimikausi päättyy 30.6.2020.

Puheenjohtajien jaosto
Jaosto kokoontui 4 kertaa ja jatkoi tehtäväänsä periaatteiden ja prosessien määrittelyssä ja
kehittämisessä. Palkon toiminnassa noudatettavat prosessit ja periaatteet on tarkoitus kerätä yhdeksi
yhtenäiseksi käsikirjaksi. Jaoston roolia toiminnan kehittämisessä vahvistettiin päättämällä, että se
pyrkii kokoontumaan jokaisen neuvoston kokouksen yhteydessä. Tällöin sihteeristö voi paremmin
hyödyntää jaostoa valmistelun tukena. Jaoston tehtäviin kuuluu jatkossa myös mm. eri
viranomaisille annettavien selvitysten ja lausuntojen valmistelu neuvoston hyväksyttäväksi.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto

Jaosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Sen tehtävänä on tuki- ja liikuntaelinten sairauksia
koskevien suositusten valmistelu. Jaosto valmisteli suosituksen biopsykososiaalisesta
kuntoutuksesta selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi. Jaostoon nimitettiin jäseniksi
selkäkirurgian kliinisiä asiantuntijoita selkäkirurgian indikaatioita sekä postoperatiivista kuntoutusta
koskevan suosituskokonaisuuden valmistelua varten. Kokonaisuuden valmistelu alkoi
loppuvuodesta 2018 ja jatkuu toimikauden loppuun kesään 2020.
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Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto

Jaosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Se valmisteli suosituksen psykoterapiasta ja muista
psykososiaalisista hoito- ja kuntoutusmuodoista mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa ja
aloitti loppuvuodesta suositusvalmistelua intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen menetelmistä
riippuvuuksien hoidossa.
Lääkejaosto
Jaosto kokoontui 11 kertaa. Sen tehtävänä on uusia sairaalalääkkeitä koskevien suositusten
valmistelu. Jaosto kehitti yhteistyötä sekä Fimean että 2018 käynnistyneen FinCCHTAn
(kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö) arviointitoiminnan kanssa. Prosessia kehitettiin siten, että
Fimean arvioimien lääkevalmisteiden arviointia Palkossa saadaan nopeutettua. Jaostoon palkattiin
sivutoiminen sihteeri.
Elintapa ja omahoito -jaosto
Jaosto kokoontui 5 kertaa ja jatkoi kroonisten kansansairauksien sekundaaripreventio-suosituksen
valmistelua. Jaosto päätyi teettämään suppean katsauksen omahoidon tukeen ja elintapaohjaukseen
liittyviin Käypä hoito -suositusten näytönastekatsauksiin ja keskeisiin kansainvälisiin
hoitosuosituksiin. Elokuussa pidettiin Käypä Hoito-asiantuntijoiden johdolla työpaja PICOjen
(terveysongelma-menetelmä-parien) määrittämiseksi.
Seksuaaliterveyden jaosto
Jaosto kokoontui 4 kertaa. Sen tehtävänä on sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvien
lääketieteellisten hoitojen arviointi. Jaosto päätyi teettämään laajan eettis-juridisen arvioinnin,
erilliset kirjallisuuskatsaukset sukupuoli-identiteetin variaatioihin käytetyistä lääketieteellisistä
hoitomenetelmistä sekä hyödyntämään HUSin käynnissä olevaa tutkimusta potilaiden kokemuksien
osalta.

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, 30.11.2018 asti
Pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, lastenneurologian erikoislääkäri ja dosentti, 1.12.2018 alkaen
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri
Erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti
Projektisihteeri Pia Söderholm 11.3.2018 asti (osa-aikainen)
Projektisihteeri Noora Manni 18.3.2018 asti (osa-aikainen)
Projektisihteeri Sini Tuovinen (½ henkilötyövuotta) 19.3.2018 alkaen
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Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
Kotimainen 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, FinCCHTAn ja STM:n yhtenäisten hoidon perusteiden uudistamisen
vastuuhenkilöitä. Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön kohteita ja muotoja.
Pääsihteeri Taina Mäntyranta osallistui sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen ja maakuntien
ohjauksen valmisteluun ja pilotointiin sekä toimi valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja
yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän asiantuntijana.
Erityisasiantuntija Sari Koskinen osallistui rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnan ja
yhteyspisteen yhteistyöryhmän toimintaan Palkon edustajana. Lisäksi hän osallistui johtamisen
tietopohjan kehittämistyöhön ja mm. terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan
yhteistyöryhmän toimintaan.
Erityisasiantuntija Reima Palonen osallistui STM:n Harvinaiset sairaudet-työryhmän työskentelyyn
Palkon edustajana.
Kansainvälinen yhteistyö
Neuvoston yhtenä tehtävänä on kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansainväliseen
yhteistyöhön osallistuminen.
Sihteeristö piti yhteyttä muiden pohjoismaiden kansallisen priorisoimisen kanssa töitä tekeviin
viranomaisiin. Varapuheenjohtaja Ilona Autti-Rämö ja erityisasiantuntijat Reima Palonen ja Sari
Koskinen osallistuivat syyskuussa Ruotsissa järjestettyyn priorisointikongressiin ja sen yhteydessä
pidettyyn yhteispohjoismaiseen tapaamiseen. Pohjoismaista yhteistyötä edistää Nordic Network for
Priorities in Health (https://liu.se/en/article/nordiskt-natverk-prioc ).

Viestintä ja vaikuttaminen
Palveluvalikoimaneuvostolla on oma kotisivusto (www.palveluvalikoima.fi). Ennen suositusten
lopullista hyväksymistä luonnos julkaistaan www.otakantaa.fi -sivustolla julkista kommentointia varten.
Palveluvalikoimaneuvoston suosituksista on uutisoitu laajasti niin terveydenhuollon
ammattilehdissä kuin muun muassa YLEn uutisissa.

Talous
Palveluvalikoimaneuvoston pysyvän sihteeristön palkkamenot sisältyvät sosiaali- ja
terveysministeriön talousarvioon ja muut toimintakulut maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausosaston (OHO) yhteisistä, neuvostolle varatuista toimintamäärärahoista.
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Neuvoston vuoden 2018 toimintakulut olivat noin 134 000 euroa. Suurin yksittäinen menoerä olivat
asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot (noin 62 000 €), jotka koostuivat pääasiassa
tutkimusnäyttöön pohjautuvan tiedon kokoamis- ja analysointihankinnoista. Neuvoston ja jaostojen
kokouksiin liittyvät kustannukset olivat vajaa 60 000 euroa.
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LIITTEET
Liite 1.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpano vuonna 2018 (toimikausi 1.7.201730.6.2020)
Puheenjohtaja:
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Kirsi Varhila, varapuheenjohtaja, osastopäällikkö, Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja
sosiaali- ja terveysministeriö
terveysministeriö
Pekka Rissanen, varapuheenjohtaja (22.10.2018
Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
alkaen), professori, Tampereen yliopisto
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
Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen
Kuntaliitto
Kuntaliitto
Ilona Autti-Rämö, varapuheenjohtaja, ylilääkäri, Lauri Keso, asiantuntijalääkäri, 23.4.2018 asti,
Kansaneläkelaitos (30.11.2018 asti,
Tanja Laukkala, vastaava asiantuntijalääkäri
virkavapaalla)
24.4.2018 alkaen, Kansaneläkelaitos
Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri,
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia
Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen
yliopisto
Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Katri Vehviläinen, professori, Itä-Suomen
yliopisto

Mika Kastarinen ylilääkäri, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
(30.4.2018 asti), KYS (1.5.2018 alkaen)
Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun
yliopisto
Petri Bono, johtava ylilääkäri, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri
Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri
Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto

Samuli Saarni, johtaja, dosentti, OP-ryhmä,
Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin
(11.8.2018 asti), Fraxinus Consulting (12.8.2018
yliopisto
alkaen)
Sirkku Pikkujämsä, sote-vastuuvalmistelija,
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus,
johtaja, Helsingin kaupunki, 19.4.2018 alkaen
19.4.2018 alkaen
Jarmo Koski, terveyspalvelujen johtaja, EteläMatias Lahti, hallintoylilääkäri, Jämsän kaupunki,
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä,19.4.2018 alkaen
19.4.2018 alkaen

7

Liite 2
JAOSTOT
Puheenjohtajien jaosto (toimikausi 4.10.2017–30.6.2020)
Jaoston kokoonpano 2018
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Jäsenet:
Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
Ilona Autti-Rämö, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja (30.11.2018 asti)
Risto Heikkinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
Pekka Mäntyselkä, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja (16.11.2017 alkaen)
Kari-Matti Hiltunen, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja (18.12.2018 alkaen)
Minna Kaila, seulontajaosto:SCID:n puheenjohtaja, (18.12.2018 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto (toimikausi 4.10.2017-30.6.2020)

Jaoston kokoonpano 2018
Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos 30.11.2018 asti
Kari-Matti Hiltunen, johtava ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 18.12.2018 alkaen
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
Ville Leinonen, professori, neurokirurgian erikoislääkäri, Oulun Yliopistollinen sairaala (1.11.2018
alkaen)
Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KSSHP (1.11.2018 alkaen)
Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, Helsingin yliopistollinen sairaala (1.11.2018 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimii Reima Palonen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto (toimikausi 4.10.2017-30.6.2020)
Jaoston kokoonpano vuonna 2018
Puheenjohtaja: Risto Heikkinen, Valvira
Jäsenet:
Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto
Tapio Kekki, ylilääkäri, Lapin shp / A-klinikka
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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.
Lääkejaosto (toimikausi 24.8.2017–30.6.2020)

Jaoston kokoonpano vuonna 2018
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 30.11.2018 asti
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 (4.10.2017–15.3.2018)
Jaoston vastuusihteerinä toimi Taina Mäntyranta 30.11.2018 saakka ja erityisasiantuntija Reima
Palonen 1.12.2018 alkaen.
Jaoston osa-aikaisena sihteerinä toimii Katariina Klintrup 1.11.2018 alkaen
Elintapa ja omahoito –jaosto (toimikausi 16.11.2017-30.6.2020)
Jaoston kokoonpano vuonna 2018
Puheenjohtaja: Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet:
Mika Kastarinen, ylilääkäri, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (30.4.2018 asti)
KYS (1.5.2018 alkaen)
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
Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun Yliopisto (9.10.2018 alkaen)
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Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Koskinen.
Seksuaaliterveyden jaosto (toimikausi 9.10.2018 - 30.6.2020)
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Jäsenet:
Katja Ahinko, erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Riittakerttu Kaltiala-Heino, vastuualuejohtaja, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kansaneläkelaitos
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
Pekka Rissanen, arviointijohtaja, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Samuli Saarni, terveydenhuollon etiikan ja sosiaalipsykiatrian dosentti, psykiatri, Fraxinus
Consulting
Marja-Terttu Saha, erikoislääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Sinikka Suominen, osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Aila Tiitinen, linjajohtaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Katinka Tuisku, osastonylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Liisa Lempinen, psykologi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (1.11.2018 alkaen)
Nina Uusi-Mäkelä, apulaisylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala (1.11.2018 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimi pääsihteeri Taina Mäntyranta 30.11.2018 asti.
Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Ilona Autti-Rämö 1.12.2018 alkaen
Seulontajaosto:SCID (toimikausi 18.12.2018-30.6.2020)
Puheenjohtaja: Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
Matti Korppi, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Marja-Leena Lähdeaho, toimialajohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala
Suvi Mäklin, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Mervi Taskinen, lasten hematologian erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Terhi Tapiainen, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jaoston vastuusihteerinä toimii pääsihteeri Ilona Autti-Rämö. Sivutoimisena sihteerinä toimii
emeritaprofessori Marjukka Mäkelä.
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Liite 3
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat

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)
Timo Keistinen, lääkintöneuvos, STM, 1.11.2018 alkaen
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