PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2015
Tausta
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 ja sen toiminta on käynnistynyt vuonna
2014. Puheenjohtajana toimivan sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön lisäksi neuvostossa
on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Asioiden valmistelua varten neuvosto voi
asettaa jaostoja. Lisäksi neuvosto kokoaa toimintansa tueksi pysyvien asiantuntijoiden verkoston.
Tavoitteet vuodelle 2015
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 (ks. tarkemmin kohta
Muu toiminta).
Kokoukset 2015
Palveluvalikoimaneuvosto kokoontuu kuusi kertaa.
Kokouksissa valitaan seuraaviin kokouksiin valmisteltavat aiheet sekä käsitellään ja päätetään valmistelluista
aiheista annettavista suosituksista. Suositusten lisäksi kokouksissa käsitellään myös viranomaisille annettavia
lausuntoja, palveluvalikoiman määrittelyn periaatteita ja prosesseja sihteeristön ja jaoston valmistelun
pohjalta (ks. tarkemmin kohta Jaostot alla). Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö hankkii tarvittavat
selvitykset ja asiantuntijalausunnot ja valmistelee asiat kokouskäsittelyä varten neuvoston jaostojen (ks.
kohta Jaostot alempana) kanssa.

Julkaisut
Palveluvalikoimaneuvoston suositukset perusteluineen julkaistaan nettisivuilla www.palveluvalikoima.fi
Nettisivuilla julkaistaan myös palveluvalikoimaneuvoston lausunnot ja muut kannanotot.

Jaostot
Palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet ja prosessit -jaosto valmistelee palveluvalikoiman
määrittelyperiaatteiden ja prosessien kuvaukset neuvostossa käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.
Suun terveydenhuollon jaosto kartoittaa, tunnistaa ja ehdottaa aiheita neuvoston käsittelyyn sekä osallistuu
neuvoston käsittelyyn valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa.
Muut mahdollisesti perustettavat jaostot kartoittavat, tunnistavat ja ehdottavat aiheita neuvoston käsittelyyn
sekä osallistuvat neuvoston käsittelyyn valittujen aiheiden valmisteluun sihteeristön kanssa.

Asiantuntijaverkosto
Asiantuntijaverkostoon nimetään asiantuntijoita neuvoston jäljellä olevan toimikauden ajaksi
tarpeen mukaan. Tarve määräytyy neuvoston käsittelyyn tulevien aiheiden ja perustettujen jaostojen
toiminnan mukaan. Palveluvalikoimaneuvoston vahvistama luettelo terveydenhuollon
palveluvalikoiman määrittelytyöhön osallistuvista pysyvistä ja määräaikaisista asiantuntijoista
julkaistaan palveluvalikoimaneuvoston nettisivuilla, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.
Seminaari
Palveluvalikoimaneuvosto järjestää avoimen seminaarin loka/marraskuussa 2015.

Viestintä ja vaikuttaminen: Katso viestintä- ja vaikuttamissuunnitelma
Säädösvalmistelun tukeminen
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta hallituksen esitystä terveydenhuoltolain muuttamisesta.
Esityksen yhtenä tavoitteena on lisätä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositusten sitovuutta.
Palveluvalikoimaneuvosto tukee tätä säädösvalmistelua. Vuonna 2015 palveluvalikoimaneuvoston
sihteeristöön palkataan tätä tehtävää varten määräaikainen juristi 1 vuoden ajaksi.

Muu toiminta
Palveluvalikoimaneuvosto osallistuu asiantuntijana Suomen julkisesti rahoitetusta terveydenhuollon
palveluvalikoimasta käytävään keskusteluun ja seuraa muiden EU-maiden toimintaa palveluvalikoimiensa
määrittelyssä.
Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö valmistelee terveydenhuollon menetelmiin ja palveluihin liittyvää
näyttöä kokoavien ja arvioivien tahojen yhteistyöfoorumia. Tavoitteena on kutsua kevään 2015 aikana koolle
keskeiset arviointitietoa ja hoitosuosituksia tuottavat tahot kehittämään ja koordinoimaan näytön käyttöä
päätöksenteon tukena.

Pääsihteeri Jaana Leipälä edustaa Suomea EU-maiden vapaaehtoisessa strategisessa
terveydenhuollon menetelmien arvioinnin (HTA) yhteistyöverkostossa (HTA Network, HTAN) ja
raportoi verkoston toiminnasta palveluvalikoimaneuvostolle. Erityisasiantuntija Sari Koskinen
osallistuu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen yhteistyöryhmään, joka koordinoi
potilaiden valinnanvapauteen liittyviä asioita maiden rajoja ylittävän terveydenhuollon osalta.
Palveluvalikoimaneuvoston pysyvän sihteeristön jäsenet osallistuvat palveluvalikoimaneuvoston
tehtäväkenttään keskeisesti liittyviin koti- ja ulkomaisiin tilaisuuksiin. Pääsihteeri vastaa
tilaisuuksien valinnasta ja työnjaosta niihin osallistumisessa.
Talous: Katso talousarvioesitys 2015
Toimintakertomus vuodelta 2014
Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyy sihteeristön valmisteleman toimintakertomuksen huhtikuun 2015
loppuun mennessä.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Palveluvalikoimaneuvosto laatii toimintasuunnitelman vuodelle 2016 ja hyväksyy sen viimeistään
vuoden 2016 ensimmäisessä kokouksessa.

