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x Karoliina Ratia, osastosihteeri
Asiantuntijat
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- Liisa-Maria Voipio-Pulkki
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Avaus, kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtajana toimiva jäsen Taina Remes-Lyly avasi kokouksen.
Todettiin, että virallisen puheenjohtajiston ollessa estynyt kokous ei ole päätös
valtainen. Virallista päätöstä vaativista asioista pidetään sähköpostikokous vii
kolla 40.
Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1.) tiedoksi. Jatkossa sihteeristö toimittaa
pöytäkirjan jäsenille ja varajäsenille tarkastettavaksi, jonka jälkeen mahdollis
ten toimenpiteiden jälkeen pöytäkirja allekirjoitetaan esittelijöiden ja puheen
johtajan toimesta. Tällä tavoitellaan pöytäkirjojen ja kokousaineiston prosessin
läpinäkyvöittämistä ja vauhdittamista.
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2 Jaostojen nimittäminen ja täydentäminen sekä pysyvän asiantuntijan nimittäminen
Palkon työjärjestyksen mukaan Palko nimittää haluamansa jaostot korkeintaan
toimikautensa ajaksi. Nykyinen Palko on nimittänyt kokouksessaan 24.8.17
Lääkejaoston, mutta osalta ehdotetuista henkilöistä ei oltu saatu vielä suostu
musta kokoukseen mennessä ja sovittiin, että jaostoa täydennetään seuraavassa
kokouksessa.
Kokouksessa käydyssä keskustelussa pidettiin tärkeänä myös, että mielenterve
ys-ja päihdepalvelujen jaosto Miepä, tuki-ja liikuntaelinsairauksien jaosto Tules nimitetään, jotta ne voivat jatkaa keskeneräisten suositusten valmistelemis
ta. Uusiksi jaostoiksi perustetaan Puheenjohtajien jaosto, jonka tehtävänä on
mm. yhdenmukaistaa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä
sekä ehkäisevien palveluiden jaosto (työnimi).
Keskusteltiin jaostojen kokoonpanoista ja valintaperusteista; tavoitteena koota
jaostoihin laajalti tarvittavaa osaamista.
Reima Palonen esitteli sihteeristön ehdotukset jaostoiksi ja niiden kokoon
panoiksi sekä neuvoston asiantuntijaksi liitteiden mukaisesti.
Puheenjohtajien jaoston perustaminen ja hahmoteltu tehtäväkenttä koettiin hy
väksi.
Todettiin, että kohta 2f käsitellään myöhemmin kohdassa 6.
a) Perustetaan mielenterveys-ja päihdepalvelujen jaosto 30.6.2020 päättyvän
toimikauden loppuun ja nimitetään siihen esitetyt jäsenet.
b) Perustetaan tuki-ja liikuntaelinten sairauksien jaosto 30.6.2020 päättyvän
toimikauden loppuun ja nimitetään siihen esitetyt jäsenet.
c) Nimitetään Antti Malmivaara pysyväksi asiantuntijaksi.
d) Täydennetään lääkejaostoa 30.6.2020 päättyvän toimikauden loppuun ja
nimitetään siihen esitetyt jäsenet.
e) Perustetaan Puheenjohtajien jaosto, jonka tehtävänä on mm. yhdenmukais
taa ja kehittää jaostojen toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä.
f) Käydään lähetekeskustelua ehkäisevien palvelujen jaoston nimittämisestä.
Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, jatketaan asian käsittelyä sähköpostikokouksessa viikolla 40.
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Miepä-jaosto: Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa, Sari Koskinen
Sari Koskinen esitteli suosituksen taustaa ja perustelumuistioluonnosta.
Marjukka Mäkelä kertoi lyhyesti systemaattisen kirjallisuuskatsauksen taustois
ta. Keskusteltiin katsauksessa käytettyjen lähteiden vertailtavuudesta; käytän
nöt vaihtelevat maiden välillä. Esiin nousi nuoriin kohdistuvien tutkimusten
vähyys lähdeaineistossa.
Suositus- ja taustamuistioluonnokset tulevat vielä neuvoston käsittelyyn useas
ti, esimerkiksi suosituksen rajauksen tasosta. Pohdittiin myös suosituksen läh
tökohtaa; diagnoosilähtöisyys vs. hoitomuoto. Keskusteltiin tarkemmin suosi
tuksesta, mm. suosituksen kohdentamisesta tiettyihin hoitomuotoihin tai diag
nooseihin.
Merkittiin valmisteluvaihe tiedoksi.
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Tules-jaosto: Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi, Reima Palonen
Reima Palonen esitteli suositusvalmistelun tilanteen. Systemaattisen kirjalli
suuskatsauksen osalta on lähetetty tietopyyntö mahdollisille suorahankintatoimittajille. Tavoitteena saada suositusluonnos kommentoitavaksi viimeistään al
kuvuodesta 2018, mutta Kuntoutuskomitean mietintöjä monikanavarahoituksen ratkaisut voivat vaikuttaa aikatauluun.
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Lääkejaosto, Taina Mäntyranta
Taina Mäntyranta esitteli lääkejaoston työskentelyn aloitusta.
a) Nusinerseenin suositusvalmistelun tilanne.
Taina Mäntyranta esitteli nusinerseenin suositusvalmistelun tilannetta ja Pime
än arviointiraporttia. Tavoitekäsittelyaikatauluna tavoite tuoda suositusluonnos
neuvoston marraskuun kokoukseen. Aihe noussut laajempaan julkiseen keskus
teluun.
Lääkejaoston ehdotuksena, että suositus kattaisi SMA-taudin muodot 1-4.
Keskustelussa kannatettiin lääkejaoston esitystä.
Koska kokous ei ollut päätösvaltainen, jatketaan asian käsittelyä sähköpostikokouksessa viikolla 40.
b) Uusia sairaalalääkkeitä koskevan kannanoton valmistelutilanne.
Tavoitteena tuoda suositusluonnos neuvoston marraskuun kokoukseen.
c) Astmasuositusten valmistelutilanne
Odottavat julkistamista otakantaa-palvelussa.
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Ehkäisevien palvelujen jaosto, Taina Mäntyranta
Taina Mäntyranta esitteli etenemissuunnitelman suositusvalmistelulle: Elintapaohjaus ja omahoidon tuki. Ajatuksena perustaa jaosto valmistelemaan asiaa
Palkon marraskuun kokouksessa, alussa katsaus KäypäHoito-suosituksista,
jonka jälkeen systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja PALKOn käsittelyprosessi
keväällä 2018.
Keskusteltiin aiheen rajauksesta ja etenemissuunnitelmasta. Ehdotettiin Kon
sensuskokouksen mukaista rajausta ryhmiin; valtimosairauksiin ja diabetek
seen, keuhkosairauksiin sekä syöpäsairauksiin. Kiinnostuksen suositusvalmisteluun ja jaoston työhön osallistumisesta ilmaisivat Katri VehviläinenJulkunen, Sari Mäkinen, Päivi Koivuranta-Vaara ja Mika Kastarinen. Puheen
johtajaksi ehdotettiin Pekka Mäntyselkää.
Jaoston nimeksi ehdotettiin preventio-jaostoa, joka sai kannatusta osallistujilta.
Tähän tulisi saada näkyviin omahoito. Jaoston nimestä päätetään samalla, kun
se asetetaan virallisesti.
Keskustelussa nousi esiin myös digitaalinen omahoitoja omahoidon tuki.
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Sidonnaisuudet ja esteellisyys, Reima Palonen
Reima Palonen esitteli sidonnaisuusilmoituksen ja sen täyttämisen periaatteet
sekä esteellisyyden määrittelyä.
Keskusteltiin sidonnaisuuksien ilmoittamisen periaatteista ja sisällöistä, erityi
sesti julkisyhteisöjen ja kaupallisten toimijoiden eroista. Ajatukset lomakkeen
kehittämisestä otettiin lämmöllä vastaan. Keskusteltiin monien sidonnaisuuksi
en ilmoittamisen tavasta, jotta ylläpidon työmäärä ei olisi kohtuuton.
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Toimittaj ien taustatilaisuus, Reima Palonen
Reima Palonen esitteli edellisessä kokouksessa esille tulleen toimittajien taustatilaisuuden suunnittelun tilannetta. Neuvosto järjestää 7.2.2018 klo 14-16 terveystoimittajille suunnatun taustatilaisuuden, jonka teemana on priorisointi.
Aihetta käsitellään mm. esimerkkien avulla kuten kuvaamalla kokonaistalou
dellisuus-periaate tai kertomalla kansainvälisistä esimerkeistä "Priorisointi
eräissä maissa”-raportista.
Keskusteltiin tilaisuuden sisällöstä.Sihteeristö jatkaa valmistelua ja raportoi sen
edistymisestä seuraavissa kokouksissa.

9 Tiedoksi asiat
Asetusta neuvostosta ehdotetaan muutettavaksi niin, että neuvostolle voidaan
nimetä enintään kolme varapuheenjohtajaa. Tällä pyritään välttämään kokous
ten päätösvaltaongelmat puheenjohtajiston esteellisyyksien ja osallistumises
teiden kohdalla. Samalla korjataan asetusta niin, että jaostojen puheenjohtajat
voivat olla neuvoston jäseniä tai varajäseniä. Puheenjohtajiston täydennyksen
yhteydessä täydennetään myös neuvoston jäsenistöä yhdellä jäsenellä maakun
tien sotevalmistelijöistä ja toisella tarpeelliseksi katsottua osaamista omaavalla

Näytön arviointi ja käyttö uusissa SOTE-rakenteissa — Vaihtoehtoja terveyden
huollon menetelmien arvioinnin jäij estämisestä Suomessa (STM:n raportteja ja
muistioita 2017: 12)
Miten lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi tulisi järjestää
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa? (STM:n raportteja ja muistioita
2017:31)
Selvitys kustannusvaikuttavuuden käyttämisestä yhtenä terveydenhuollon
palveluvalikoiman määrittelykriteerinä (STM:n raportteja ja muistioita
2017:30)
Katsaus terveydenhuollon priorisointiin eri maissa (STM:n raportteja ja
muistioita 2017:18).
10 Kokouksen päätös
Päätettiin kokous klo 14.15.
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Liite I. Palveluvalikoimaneuvoston 24.8.2017 kokouksen pöytäkirja
Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö

