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PÖYTÄKIRJA

VN/22601/2020
STM051:00/2020
30.11.2020

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON KOKOUS nro 4 /2020 toimikausi 20202023
Aika

4.11.2020 klo 12.00-16.00

Paikka

Sosiaali- ja terveysministeriö, Skype (vain sihteeristö ja puheenjohtaja paikalla
Meritullisalissa)

Osallistujat

x Sirkku Pikkujämsä, puheenjohtaja
Jäsenet
x Annakaisa Iivari, varapj
(avoin)
- Janne Leinonen, varapj.
x Kaisa Riala
x Päivi Koivuranta
x Vesa Kiviniemi (ei k.12)
x Marja Pöllänen
x Juha Auvinen
- Miia Turpeinen
- Teppo Heikkilä
x Heikki Lukkarinen (ei k. 10)
- Juhani Sand
x Katri Vehviläinen-Julkunen
x Mirva Lohiniva-Kerkelä
x Ismo Linnosmaa

Varajäsenet
- Jaska Siikavirta
- Minna-Liisa Luoma
x Kirsi Vainiemi (k. 1-12)
- Jussi Holmalahti
- Tuula Kock
x Kari Punnonen (k. 1-7)
x Minna Kaila (k. 8-14)
x Riitta Aejmelaeus (k. 1-12)
- Juha Korpelainen
- Anu Maksimow
- Sirkku Jyrkkiö
- Sari Mäkinen
x Teuvo Antikainen
x Juha Alanko
- Marina Kinnunen

Pysyvä sihteeristö
x Ilona Autti-Rämö, pääsihteeri
x Sari Koskinen, erityisasiantuntija
x Reima Palonen, erityisasiantuntija
x Sinikka Sihvo, erityisasiantuntija
x Leena Alanne, assistentti

Asiantuntijat
x Mika Gissler
x Jorma Komulainen
x Maija Miettinen
x Lauri Pelkonen (k. 1-6)
x Kari Tikkinen

Meritullinkatu 8, Helsinki
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
www.palveluvalikoima.fi

Puhelin

0295 16001

e-mail:
palveluvalikoima@stm.fi
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1. Avaus, kokouksen osallistujat, päätösvaltaisuus ja edellisten kokousten pöytäkirjat, Liite 1a-b
Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus.
Merkittiin tiedoksi edellisten kokousten pöytäkirjat.

Hyväksyttävät suositukset
Ei hyväksyttäviä suosituksia.

Otakantaa-kommentointiin hyväksyttävät suositusluonnokset
Ei otakantaan menossa olevia suosituksia.

Muut päätettävät asiat
2. Remdesiviiri–lausunto: päätöksen poistaminen, Liite 2, Reima Palonen,
Palko hyväksyi lausunnon sähköpostikokouksessaan 6.-12.10.2020 ja lausunto
on toimitettu STM:lle. Sen jälkeen saadun tiedon mukaan Palkon saamissa
pohjatiedoissa oli virhe, jonka perusteella Palkon toimivalta antaa lausunto
asettuu kyseenalaiseksi.
Liitteessä 2 esitettyjen perustelujen nojalla Palko päätti, että aiempi päätös
lausunnon hyväksymisestä poistetaan hallintolain 50 §:n nojalla ja katsoi nyt
saadun tiedon perusteella, ettei se ollut toimivaltainen antamaan pyydettyä
lausuntoa STM:lle. Lisäksi Palko katsoi, ettei se ollut oikeutettu antamaan asiasta lausuntoa suoraan julkiselle terveydenhuollolle.
Päätös: Päätettiin poistaa aiempi lausunnon hyväksymistä koskenut päätös ja
ilmoittaa STM:lle, ettei pyydettyä lausuntoa anneta.

3. Brolusitsumabi kostean silmäpohjan ikärappeuman hoidossa, Sinikka Sihvo
Otakantaa-palvelun kautta tuli yksi kommentti myyntiluvan haltijan vastineen
lisäksi poissulkevaan suositusluonnokseen. Lääkejaosto esittää, että odotetaan uuden turvallisuusraportin (PSUR) valmistumista joulukuussa ja myyntilupaviranomaisen (EMA) arviota siitä, ennen suosituksen käsittelyn jatkamista.
Päätös: Jatketaan suosituksen valmistelua, kun turvallisuusraportti (PSUR) ja
myyntilupaviranomaisen arvio siitä on julkaistu.
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4. Atetsolitsumabi yhdessä platinapohjaisen hoidon kanssa ensi linjan hoidossa uroteelisyövässä,

Liite 4, Reima Palonen
Palko antoi joulukuussa 2018 suosituksen atetsolitsumabin käytöstä virtsarakkosyövän hoidossa. Suositus oli ensilinjan hoidon osalta kielteinen. Palkolta on
tiedusteltu mahdollisuutta suosituksen päivittämiseen uusien tutkimustulosten vuoksi.
Aiempi suositus koski potilaita, jotka eivät soveltuneet platinapohjaiseen hoitoon, mutta uudet tulokset koskevat atetsolitsumabi ja platinapohjaisen kemoterapian yhdistelmähoitoa. Tämä yhdistelmä ei ole atetsolitsumabin myyntiluvan mukainen käyttöindikaatio (off-label-käyttö).
Fimea on ilmoittanut, ettei sillä ole mahdollisuuksia arvioida lääkkeiden offlabel-käyttöä, eikä ylipäänsä mahdollisuuksia tehdä päivitysarviointeja kaikista
aiemmin arvioiduista lääkkeistä.
Lääkeyritykseltä saatu vastine asiaan. Lääkejaosto käsitteli asiaa 19.10. ja katsoi, ettei se esitä suositusvalmistelun jatkamista.
Muistiossa esitetyin perustein esitetään, ettei asian käsittelyä jatketa eli suosituksen päivittämistä tai uuden suosituksen valmistelua ei aloiteta.
Päätös: Ei aloiteta suosituksen valmistelua tai päivittämistä.

5. Jaostojen täydentäminen, Ilona Autti-Rämö
Elintapaohjauksen ja omahoidon tuen jaosto valmistelee suositusta ”Huonon
suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella
ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla”. Tällä hetkellä jaostossa suun
terveydenhuollon osaaminen on paljolti kahden jäsenen varassa. Jaosto ehdotti siksi viime kokouksessaan, että jaostoa täydennetään suun terveydenhuollon osaajalla. Suuhygienisti, TtM, FT Mirkka Järvisellä on kokemusta omahoidon tukemisesta kliinisen työn kautta ja hän on myös tutkinut motivaation
tukemisen yhteyttä suun terveyteen ja potilaiden omahoitoon.
Lääkejaoston jäsen, onkologi Sirkku Jyrkkiö siirtyi 26.10.2020 TYKS:istä
STM:ään lääkintöneuvokseksi. Varsinais-Suomen ERVA-alueelta on ehdotettu
uudeksi lääkejaoston jäseneksi arviointiylilääkäri, sisätautien ja nefrologian
erikoislääkäri Niina Koivuviitaa. Sirkku Jyrkkiö jatkaa lääkejaoston jäsenenä
STM:n edustajana, mikä varmistaa lääkejaoston onkologisen osaamisen.
Miepä-jaosto on todennut, että huume-ja lääkeriippuvuuksien hoidossa sekä
yhteistyö että rajapinta sosiaalityöhön on tärkeää ja, että sosiaalityön asiantuntemuksen lisääminen olisi hyödyllistä. Sosiaalityön professori Sanna Hautalalla on pitkäaikainen kokemus huumeriippuvuuksien tutkimuksesta sosiaalityön näkökulmasta.
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Päätös:
a) Nimitettiin FT Mirkka Järvinen Elo-jaoston jäseneksi
b) Nimitettiin arviointiylilääkäri LT Niina Koivuviita lääkejaostoon
c) Nimettiin professori Sanna Hautala Miepä-jaoston jäseneksi

Keskusteltavat asiat, tiedoksi
6. Hampaan restaurointi suun ulkopuolella valmistetuilla paikoilla tai täytteillä taikka kruunuilla:

tilannekatsaus, Reima Palonen
Suun terveydenhuollon jaosto kokoontui 28.8.2020 viimeistelemään PICO-asetelmaa kirjallisuuskatsauksen hankintaa varten. Kirjallisuuskatsaushankintoja
koskevan puitesopimuksen mukaiset hankinnat on aloitettu. Hankinta aloitetaan marraskuun alussa.
Päätös: Merkitään tiedoksi.

7. Huonoon suuhygieniaan vaikuttaminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella, Sari Koskinen
Elintapaohjauksen ja omahoidon tuen jaosto on valmistellut suositusta ja siihen liittyvää valmistelumuistiota aiheesta ”huonon suuhygienian aiheuttaman
sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla”. Sari Koskinen esitteli valmistelussa esiinnousseita kysymyksiä.
Päätös: Ohjeistettiin jatkovalmistelua.

8. Tilannekatsaus suosituksesta lanneselän luudutuskirurgia ja sen jälkeinen kuntoutus, Reima Pa-

lonen
Jaosto kokoontui 2.11.2020 hyväksymään kirjallisuuskatsauksen ja valmistelemaan suositusta. Valmistelun aikataulu on myöhentynyt ja suositusluonnos
pyritään saamaan hyväksyttäväksi 16.12. kokoukseen lähetettäväksi otakantaa.fi-kommentointiin.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Huume- ja lääkeriippuvuuksien hoito ja kuntoutus, Ilona Autti-Rämö
Kirjallisuuskatsauksen hankinta käynnistetty.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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10. Huonon unihygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen elintapaohjauksella ja

omahoidon tuella, Sinikka Sihvo
Sihteeristö on ollut yhteydessä Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulaiseen
ja THL:n tutkimusprofessori Timo Partoseen vaihtoehtoisista etenemistavoista
suosituksen kanssa. Suosituksen fokuksena tulisi olla kognitiivis-käyttäytymisteoreettiset hoito-ohjelmat (CBT-i), jonka yksi osa-alue unihygienia on. Todettiin, että suositus voisi olla tärkeä erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Mukaan tulisi ottaa nettiterapioiden vaikuttavuus sekä kustannukset.
Päätös: Teetetään uusi kirjallisuuskatsaus ja lisätään suositukseen myös kustannusvaikuttavuus.

11. Tilannekatsaus lääkesuosituksiin, Liite 11, Sinikka Sihvo
Käytiin läpi lääkesuositusten valmistelutilannetta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Selvityshenkilöiden raportti palveluvalikoiman muodostumisen periaatteista, Liite 12. Mirva

Lohiniva-Kerkelä ja Minna Kaila, Ilona Autti-Rämö
Selvityshenkilöt professori Minna Kaila ja apulaisprofessori Mirva LohinivaKerkelä kertoivat selvitystyön prosessista, tuloksista ja ehdotuksista. Käytiin
keskustelua raportin sisällöstä, STM:n käynnistämistä työryhmistä ja selvitysraportin merkityksestä palveluvalikoimaneuvoston toiminnan kannalta.

Päätös: Keskusteltiin jatkotoimista.

13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja tulevat aihevalinnat, Ilona Autti-Rämö
Esitettiin yhteenveto edellisen Palkon jäsenille tehdystä aihepiiriin liittyvästä
kyselystä, päivitettävistä suosituksista sekä aiemmin ehdotetuista aiheista.
Keskusteltiin Palkon tulevan toiminnan kohdentamisesta, suositustarpeista ja
vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta.
Päätös: Huomioidaan keskustelu Palkon toimintasuunnitelmassa.
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Muut asiat
14. Ilmoitusasiat, Ilona Autti-Rämö








Muistutus sidonnaisuuskyselyyn vastaamisesta
Tiedoksi hyväksytyt koulutussessiot Helsingin lääkäripäivillä 15.1.2021 (liite
14a) ja Pohjolan lääkäripäivillä 24.-25.2.2021 (liite 14b)
Lausuntopyyntö sairausvakuutuslain tilapäisestä muutoksesta koronatestauskulujen korkeammasta korvauksesta (liite 14c)
o Hyväksyttiin sihteeristön alustavasti STM:lle ilmoittama kanta, jonka
mukaan esitys ei anna palveluvalikoiman näkökulmasta aihetta kommentteihin. Asiaa ei otettu päätösasiana käsiteltäväksi
Terveysportin ylävalikon ”viranomaisvalikkoon” lisätään Palveluvalikoimaneuvosto ja linkki palveluvalikoimaneuvoston sivuille. Suositukset viedään
indeksoituna Lääkärin tietokantaan.
Syksyn kokoukset:
o 16.12.2020
Kevään kokoukset
o Suunnitteilla 4 kokousta, ajankohdat lähetetään lähipäivinä.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja

Sirkku Pikkujämsä

Pääsihteeri

Ilona Autti-Rämö

Erityisasiantuntija

Sari Koskinen

Erityisasiantuntija

Reima Palonen

Erityisasiantuntija

Sinikka Sihvo
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LIITTEET

Liite 1a. Palkon kokouksen pöytäkirja 25.9.2020
Liite 1b. Palkon s-postikokouksen pöytäkirja 6.-12.10.2020
Liite 2. Muistio päätöksen poistamisesta
Liite 4. Muistio uudelleenkäsittely atetsolitsumabi uroteelisyövän ensilinjan
hoidossa
Liite 11. Lääkesuositusten tilanne
Liite 12. Selvityshenkilöiden raportti palveluvalikoiman muodostumisen

periaatteista
Liite 14a. Koulutussessio Helsingin lääkäripäivillä 15.1.2021
Liite 14b. Koulutussessio Pohjolan lääkäripäivillä 24.2.2021
Liite 14c. Hallituksen esityksen luonnos: sv-lain muutos koronatestauksen
korvaamiseen

JAKELU

Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö

