TOIMINTAKERTOMUS 2020

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. Puheenjohtajan lisäksi neuvostossa on
15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Asioiden valmistelua varten neuvosto 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 (1202/2013) sekä valtioneuvoston
asetuksessa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta (63/2014).

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 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 sen toiselle
toimikaudelle 1.7.2017–30.6.2020. Valtioneuvosto nimesi 11.6.2020 uuden
palveluvalikoimaneuvoston kolmannelle toimikaudelle 1.7.2020-30.6.2023. Syksyn 2020 aikana
neuvostossa vaihtui puheenjohtaja, 1 jäsen ja 3 varajäsentä.

Neuvoston päätehtävä on hyväksyä jaostojen valmistelemien suositusten ja valmistelumuistioiden
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.
Neuvosto voi myös antaa pyydettäessä lausuntoja. Neuvoston edellisen sekä 1.7.2020 alkaneen
toimikauden kokoonpanot ovat liitteessä 1.

PALKON toiminta, tavoitteet ja niiden toteutuminen
Keskeiset tavoitteet ja tehtävät vuodelle 2020 olivat










Annetaan suosituksia palveluvalikoiman sisällöstä ja lausuntoja palveluvalikoiman
soveltamisesta.
Varmistetaan neuvoston ja jaostojen kokoonpanojen sujuva vaihdos
Viimeistellään valmistelussa olevat suositukset mahdollisuuksien mukaan nykyisen Palkon
toimintakauden aikana ja huolehditaan kesken jäävien suositusten valmistumisen
edellytyksistä uuden Palkon aikana
Hyväksytään Palkon käsikirja, joka sisältää tarkemmat terveydenhuollon palveluvalikoiman
määrittelyn periaatteet, toimintaperusteet ja prosessit. Hyödynnetään palveluvalikoiman
määrittelyä koskevan selvitystyön tuloksia
Selvitetään uuden säteilylain 111 §:n velvoitteita Palkon toiminnan suhteen
Osallistutaan palveluvalikoiman vaikuttavuuden arvioinnin mahdollistavaan
tietoarkkitehtuurin kehittämiseen ja vahvistetaan arkivaikuttavuuden seurannan
edellytyksiä
Viestitään hyvien hoitokäytäntöjen ja suositusten käyttöönottamisesta potilaslähtöisen ja
vaikuttavan terveydenhuollon edistämiseksi
Vahvistetaan Palkon suositusten käyttöönottoa ja niiden vaikutusten seurantaa
Osallistutaan aktiivisesti priorisointikeskusteluun yhdenvertaisen terveydenhuollon
toiminnan mahdollistamiseksi

Toimintavuonna 2020 tapahtunutta Palkon toimikausien sujuvaa vaihtumista tuettiin järjestämällä
uusille neuvoston jäsenille, varajäsenille ja jaostojen jäsenille yhteisiä koulutustilaisuuksia
palveluvalikoiman määrittämisen periaatteista ja suositusprosessista. Palkon prosessin ja
periaatteet sisältävä käsikirja valmistui ja hyväksyttiin kesäkuussa 2020. Keskenolleiden
suositusten valmistelua jatkettiin. Jaostojen kokoonpanot vaihtuivat joiltakin osin. COVID-19
epidemia edellytti kokousten järjestämistä etänä, mikä on jonkin verran heikentänyt jäsenten
mahdollisuuksia tutustua toisiinsa sekä mahdollisuuksia spontaaniin keskusteluun.
STM:n tilaama selvitystyö palveluvalikoiman määrittämisen periaatteista valmistui ja siinä esitetyt
toimenpide-ehdotukset tullaan huomioimaan palveluvalikoimaneuvoston toimivallan puitteissa.
Fimean sairaalalääkkeiden HTA-arvioinnissa oli useita valmisteita, joiden kohdalla
suositusvalmistelu on pitkittynyt. Arvioinnista käyttöön -prosessia kehitettiin edelleen ja tuettiin
sairaalalääkkeiden hankinnan yhteisen hintaneuvottelu- ja päätösprosessin muodostumista.
Muissa kuin lääkesuosituksissa pyrittiin laajempia potilasryhmiä koskeviin suosituskokonaisuuksiin.
Säteilylain uudistuksen edellyttämä työ oireettomien henkilöiden säteilytutkimuksen
oikeutuksesta käynnistettiin.
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COVID-19 ei ole merkittävästi vaikuttanut Palkon toimintasuunnitelman toteutumiseen. Julkisen
terveydenhuollon kiinnostus ja ymmärrys Palkon toiminnan mahdollisuuksista on lisääntynyt, mikä
on näkynyt myös Palkon toimintaa esittelevien luentopyyntöjen kasvuna.
Vuonna 2020 hyväksyttiin 10 suositusta:
19.3.2020 Atetsolitsumabi yhdessä nab-paklitakselin kanssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa
11.6.2020 Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät
11.6.2020 Aikuisten muunsukupuolisuuteen liittyvän sukupuolidysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät
11.6.2020 Transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät
11.6.2020 Polatutsumabi-vedotiini yhdistelmänä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa diffuusin suurisoluisen
B-solulymfooman hoidossa
11.6.2020 Lannerangan selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus
11.6.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin
aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi
11.6.2020 Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät Osa 1:
Alkoholiriippuvuus
25.9.2020 Vaikean sekamuotoisen immuunivajeen (SCID) seulonta vastasyntyneiden kantapääverinäytteestä
25.9.2020 Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapa-ohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen
ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi

Seuraavien suositusten valmistelu jatkuu vuodelle 2021
 Kroonisen lanneselkäkivun hoito luudutuskirurgialla ja sen jälkeinen kuntoutus
 Huume- ja lääkeriippuvuuksien psykososiaaliset hoidot
 Vaurioituneiden hampaiden korjaaminen suun ulkopuolella valmistetuilla
paikoilla/täytteillä ja kruunuilla
 Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja
elintapaohjauksella korkean riskin potilailla
 Unettomuuden hoidon kognitiivis-käyttäytymisterapeuttiset menetelmät
perusterveydenhuollossa
 Luspatersepti punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa
sairastavilla aikuisilla
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Luspatersepti myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen
anemian hoidossa
Zynteglo transfuusioriippuvaisen beetatalassemian hoidossa
Geeniterapiahoito Zolgensma (onasemnogeeniabeparvoveekki) spinaalisen lihasatrofian
hoidossa
Brolusitsumabi silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa
Isatuksimabi yhdistelmähoito uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa
Kognitiivinen adaptaatio asumisen tukea tarvitsevan skitsofreniapotilaan kuntoutuksena

Suosituksia varten PALKO hankki toimeksiantosopimuksilla systemaattisia kirjallisuuskatsauksia.
Syksystä 2020 siirryttiin puitesopimukseen perustuvaan hankintamenettelyyn, jossa on kolme
kriteerit täyttävää palveluntoimittajaa. Sairaalalääkkeiden osalta hyödynnettiin Fimean
arviointiraportteja.

Arvio toiminnasta vuonna 2020
Vuodelle 20120 asetettua tavoitetta 14-16 suosituksen valmistumisesta ei saavutettu johtuen
erityisesti lääkesuositusten valmisteluissa ilmaantuneista uusista, aikaa vievistä haasteista.
Kirjallisuuskatsaushankinnat ovat työllistäneet sihteeristöä erittäin paljon, minkä vuoksi
käynnistettiin hankintamenettely puitesopimuksesta systemaattisten kirjallisuuskatsausten
tuottajien kanssa. Syksystä 2020 kaikki uudet kirjallisuuskatsaushankinnat on voitu toteuttaa
puitesopimuksen mukaisesti, mikä nopeuttaa ja selkeyttää hankintaprosessia.
Jaostojen asiantuntijoiden rooli valmistelumuistioiden ja suositusten valmistelussa on keskeinen,
jotta suositukset vastaisivat kliinisiä tarpeita ja niihin myös sitouduttaisiin. Etäkokoukset ovat
edellyttäneet uudenlaisia työskentelymalleja.
Sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoidot (kolme suositusta)
oli kokonaisuutena vaativa ja intensiivinen valmistelukokonaisuus. Suositukset herättivät paljon
keskustelua ja myös kansainvälistä kiinnostusta.
Imeväisten vaikean immuunivajavuus -taudin (SCID) seulontasuosituksen valmistelutyö ja siihen
liittyvä erillinen selvitysraportti osoittivat, että kansallisten seulontaohjelmien arviointi ja
laadunvalvonta eivät ole olleet systemaattisia ja että ohjausmekanismia on tarpeen parantaa.
Sihteeristö on osallistunut STM:n työryhmään, jossa on laadittu ehdotukset kansallisten
seulontaohjelmien arvioinnin ja ohjauksen mallista.
Suositus ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä
epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin
pienentämiseksi” herätti mediassa paljon kiinnostusta.
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Neuvoston kokoukset
Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui 8 kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Palkon
toimintaperiaatteiden, prosessien ja toimintatapojen esittelemiseksi järjestettiin
koulutustilaisuuksia, jotka oli suunnattu ensisijaisesti uusille neuvoston ja jaostojen jäsenille.

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 päätehtävänä on valmistella suosituksia
sihteeristön kanssa. Jaostojen kokoonpanot vuonna 2020 ovat liitteessä 2. Kaikkien jaostojen
toimikausi päättyy 30.6.2023.

Puheenjohtajien jaosto
Jaosto kokoontui 9 kertaa ja jatkoi palveluvalikoiman määrittelyssä noudatettavien periaatteiden
ja prosessien määrittelyä ja kehittämistä. Periaatteet ja prosessit sisältävä Palkon käsikirja
hyväksyttiin Palkon kokouksessa 11.6.2020. Lisäksi jaosto on käsitellyt Palkon toimintaan sekä
suositusten valmisteluun ja hyväksymiseen liittyviä hallinnollisia ja oikeudellisia kysymyksiä.
Jaoston tehtäviin kuuluu myös mm. eri viranomaisille annettavien selvitysten ja lausuntojen
valmistelu neuvoston hyväksyttäväksi.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto

Jaosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Sen tehtävänä on tuki- ja liikuntaelinten sairauksia
koskevien suositusten valmistelu. Jaosto valmisteli keväällä 2020 Palkon hyväksyttäväksi
lannerangan selkäydinkanavan ahtauman leikkaushoitoa ja sen jälkeistä kuntoutusta koskevan
suosituksen. Syksyllä aloitettiin valmistelemaan lannerangan luudutuskirurgiaa koskevaa
suositusta, joka valmistuu 2021.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto

Jaosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Se valmisteli suosituskokonaisuutta
riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä. Palko päätti
tammikuussa, että kokonaisuus jaetaan osiin ja ensimmäiseksi valmistellaan hyväksyttäväksi
alkoholiriippuvuutta koskeva suositus. Palko hyväksyi sen 11.6.2020. Peliriippuvuutta koskevan
suosituksen valmistelemisen Palko päätti lopettaa kokouksessaan 16.12.2020, koska teetetty
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei antanut peliriippuvuudesta riittävää tiedollista pohjaa
suositusvalmistelun eteenpäin viemiseksi.
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Keväällä jatkettiin suositusvalmistelua aiheesta Kognitiivinen adaptaatio asumisen tukea
tarvitsevan skitsofreniapotilaan kuntoutuksena. Palko päätti jäädä odottamaan tekeillä olevan
kotimaisen tutkimuksen tuloksia, jotta suosituksen valmisteluun on riittävä tietopohja.
Jäsenistöltään uudistunut jaosto aloitti huume- ja lääkeriippuvuuksien psykososiaalisia hoitoja
koskevan suositusvalmistelun syksyllä 2020.
Lääkejaosto
Jaosto kokoontui 10 kertaa. Sen tehtävänä on uusia sairaalalääkkeitä koskevien suositusten
valmistelu. Jaoston yhteistyö Fimean ja 2018 käynnistyneen FinCCHTAn (kansallinen HTAkoordinaatioyksikkö) arviointitoiminnan kanssa on selkeytynyt. Tällä hetkellä Palko pystyy
arvioimaan kaikki Fimean arvioimat lääkevalmisteet. Jaostossa toimii sivutoiminen sihteeri.
Vuonna 2020 valmistui kaksi suositusta. Usean suosituksen valmistelu on syksyn aikana pitkittynyt
mm. lääketeollisuuden kanssa tehtävien salassapitosopimusten takia, tai siksi, että odotettiin
tietoja turvallisuudesta tai hoidon toteuttamisen mahdollisuuksista.
Elintapa ja omahoito -jaosto
Jaosto kokoontui 8 kertaa ja jatkoi elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja
omahoidon tuen menetelmissä -suosituskokonaisuuden valmistelua. Suosituskokonaisuuden
laajuuden vuoksi se jaettiin Palkon päätöksellä neljäksi suositukseksi: Huono ravitsemus ja
vähäinen liikunta, huono unihygienia, tupakointi ja huono suuhygienia. Valmistelua jatkettiin
jaoston kokousten välillä osasuosituksittain pienryhmissä, jotka pitivät yhteensä 7 kokousta
käyden läpi kirjallisuuskatsausten aineistoja.
Vuonna 2020 valmistuivat suositukset ”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja
omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi” ja
”Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä
epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikkumisen aiheuttaman sairastumisriskin
pienentämiseksi”.
Syksyllä jaosto keskittyi ”Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen
omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla” -suosituksen valmisteluun.
Palko muutti Huono unihygienia –suosituksen kohdentumista niin, että jatkovalmistelussa
tarkastellaan kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä unettomuuden hoidossa. Tämän suosituksen
valmistelun käynnistyminen siirtyi vuodelle 2021.

Seksuaaliterveyden jaosto
Jaosto kokoontui 3 kertaa vuonna 2020 ja piti yhden sähköpostikokouksen. Jaoston tehtävänä oli
sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteellisten hoitojen arviointi ja
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suositusten valmistelu. Jaoston viimeistelytyön aikana pyydettiin useampaan otteeseen Palkon
ohjausta. Loppuvaiheessa päädyttiin tekemään 3 erillistä suositusta.

Seulontajaosto:SCID
Jaosto kokoontui 4 kertaa vuonna 2020. Sen tehtävänä oli laatia suositus siitä, tulisiko
imeväisikäisen vaikean immuunipuutostaudin (SCID, severe immune deficiency in infancy)
seulonta lisätä valtakunnalliseen vastasyntyneiden veritäplänäytettä hyödyntävään
aineenvaihduntatautien seulontaan. Jaosto tunnisti seulontaohjelman toteutuksessa merkittäviä
alueellisia eroja. STM päätyi käynnistämään erillisen selvitystyön aineenvaihduntatautien
seulonnan laadun varmistamiseksi. Selvitystyön tehtiin alkuvuodesta 2020. SCID-seulontaan liittyy
myös tuberkuloosin riskiryhmän BCG-rokotuksen siirtäminen ajankohtaan, jolloin SCIDseulontavastaus on valmistunut. Rokotekattavuuden varmistamiseksi tehtiin yhteistyötä THL:n
kanssa. Valmistuneessa suosituksessa huomioitiin seulontaohjelman laadun varmistamisen ja BCGrokotuksen kattavuuden edellyttämät toimet.

Suun terveydenhuollon jaosto
Jaosto kokoontui 3 kertaa valmistelemaan suositusta vaurioituneiden hampaiden korjaamisesta
suun ulkopuolella valmistetuilla paikoilla/täytteillä ja kruunuilla. Suositus valmistuu vuonna 2021.

Asiantuntijaverkosto
Neuvosto voi valita asiantuntijoita tarpeen mukaan neuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Asiantuntijoiden tarve määräytyy neuvoston käsittelyyn tulevien aiheiden ja perustettujen
jaostojen toiminnan mukaan. Neuvostojen asiantuntijat ilmenevät liitteestä 3. (erikseen 2. ja 3.
toimikausi)

Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä sihteeristö
Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristöön vuonna 2020 kuuluivat:
Pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, lastenneurologian erikoislääkäri ja dosentti
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri
Erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti
Erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, FT, kansanterveystieteen dosentti (1.6.2020 alkaen)
Assistentti Leena Alanne
Korkeakouluharjoittelija Laura Sandström (23.3.-22.6.2020)

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö
Kotimainen yhteistyö
Palveluvalikoimaneuvoston sihteeristö on käynyt kertomassa palveluvalikoiman määrittelyn
valmistelutyöstä, säädösperustasta ja periaatteista sekä palveluvalikoimaneuvoston tehtävistä ja
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toiminnasta eri tilaisuuksissa. Palkon puheenjohtaja ja sihteeristö osallistuivat eri foorumeilla
käytyyn keskusteluun Suomen julkisesti rahoitetusta terveydenhuollon palveluvalikoimasta.
PALKOn sihteeristö tapasi vuoden mittaan keskeisiä terveydenhuollon arviointitiedon ja
hoitosuositusten tuottajia ja käyttäjiä. Tapaamisissa suunniteltiin yhteistyön kohteita ja muotoja.
Pääsihteeri Ilona Autti-Rämö osallistui sairaalalääkkeiden hankintaa koskevaan kansalliseen
yhteistyöhön, Terveysfoorumin ohjelman suunnittelutyöhön, Duodecimin verkostovaliokunnan
toimintaan, Lääkäriliiton medikalisaatio-työryhmän työhön ja Duodecimin toteuttamaan kroonisen
väsymysoireyhtymän konsensussuosituksen laadintaan. Lisäksi hänet kutsuttiin Kelan
sosiaalilääketieteen neuvottelukunnan jäseneksi. Autti-Rämö on osallistunut SOTE
kokonaisarkkitehtuuri työhön, erityisesti koskien yksilöllisen lääketieteen tietotarpeita. Lisäksi
Autti-Rämö on STM:n sisällä mm. tiedolla johtamisen työryhmän, seulontojen kansallista ohjausta
ja arviointia valmistelleen työryhmän sekä mielenterveysellipsin jäsen. Autti-Rämö on STM:n
yhteydessä toimivan ETENEn jäsen. Autti-Rämö on lääkkeiden hintalautakunnan varajäsen (Reima
Palonen varsinainen).
Erityisasiantuntija Sari Koskinen osallistui kevätkaudella terveyttä ja hyvinvointia edistävän taideja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän toimintaan.
Erityisasiantuntija Reima Palonen toimi vuonna 2020 lääkkeiden hintalautakunnan
varapuheenjohtajana. Hänet nimitettiin syksyllä 2020 lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon
poikkihallinnollisen työryhmän varajäseneksi.
Erityisasiantuntija Sinikka Sihvo on osallistunut STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuusja kustannustietoryhmän työskentelyyn sekä on THLn eettisen toimikunnan jäsen.
Palkon sihteeristö on pitänyt yhteyttä SOSTE:n potilasjärjestöjen verkostoon POTKAan.
Tapaamisissa on mm. kehitetty yhteistyön tekemisen tapoja.
Kansainvälinen yhteistyö
Neuvoston yhtenä tehtävänä on kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja kansainväliseen
yhteistyöhön osallistuminen. COVID-19 pandemian vuoksi kaikki kansainväliset kongressit
peruutettiin. Joihinkin EU:n ja kansainvälisten arviointiorganisaatioiden järjestämiin webinaareihin
on ollut mahdollisuus osallistua. Näissä osallistuminen on rajoittuminen kuunteluun, aktiivinen
vuorovaikutus ei osallistujien välillä ole ollut mahdollista.
Pääsihteeri Autti-Rämö koordinoi Suomen kantaa EU:n HTA-asetusehdotusta koskien yhteistyössä
STM:n, Hilan ja Fimean asiantuntijoiden kanssa. Johtuen COVID-19 pandemiasta ei
läsnäolokokouksia pidetty. Asetuksen sisällöllinen muokkaus käynnistyi vasta Saksan
puheenjohtajakauden loppuvaiheessa loppuvuodesta 2020 ja muutosten viimeistely ja
jatkotyöstäminen siirtyi vuoden vaihteessa Portugalin vastuulle.
Autti-Rämö on osallistunut INAHTAn ethics ryhmän työhön, jossa on mm. määritetty HTA
arvioinnissa tarvittava etiikan osaaminen. Artikkeli ” Core competencies for ethics experts in
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health technology assessment” julkaistiin International Journal of Technology Assessment in
Health Care –lehdessä (Int J Technol Assess Health Care. 2020 Dec;36(6):534-539).
Pääsihteeri Autti-Rämö on osallistunut FAR SEAS (Fetal Alcohol Reduction and exchange of
European knowledge after SEAS – www.far-seas.eu) projektin ohjausryhmän toimintaan. Kyseessä
on EU komission rahoittama ja EU:n alkoholin haittoja vähentävän strategian (www.rarha.eu)
mukainen projekti, jossa kehitetään tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia raskauden aikaisen
alkoholialtistuksen sikiön kehitykseen ja syntyvän lapsen terveyteen vaikuttavien haittojen
vähentämiseksi.

Viestintä ja vaikuttaminen
Palveluvalikoimaneuvostolla on oma kotisivusto (www.palveluvalikoima.fi). Ennen suositusten
lopullista hyväksymistä suositusluonnos ja sen liitemateriaali julkaistaan www.otakantaa.fi sivustolla julkista kommentointia varten. Otakantaa kommenttien määrä vaihtelee muutamasta
useaan kymmeneen/suositus.
Palveluvalikoimaneuvoston suosituksista on uutisoitu terveydenhuollon ammattilehdissä ja muilla
foorumeilla.
Kotisivuilla julkaistaan Palkon puheenvuoro -kirjoituksia ja neuvoston toiminnasta tiedotetaan
uutiskirjeillä sekä Twitterissä.

Talous
Palveluvalikoimaneuvoston pysyvän sihteeristön palkkamenot sisältyvät sosiaali- ja
terveysministeriön talousarvioon ja muut toimintakulut maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
ohjausosaston (OHO) yhteisistä, neuvostolle varatuista toimintamäärärahoista.
Neuvoston vuoden 2020 toimintakulut olivat noin 210 000 euroa. Suurin yksittäinen menoerä
olivat asiantuntija- ja tutkimuspalvelujen ostot (noin 200 000 €), jotka muodostuivat pääasiassa
tutkimusnäyttöön pohjautuvan tiedon kokoamis- ja analysointihankinnoista.
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LIITTEET
Liite 1

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpano vuonna 2020 (toimikausi 1.7.201730.6.2020)
Puheenjohtaja:
Päivi Sillanaukee, osastopäällikkö kansliapäällikkö , sosiaali- ja terveysministeriö
Jäsenet:
Henkilökohtaiset varajäsenet:
Tuija Kumpulainen, varapuheenjohtaja, johtaja, Liisa Siika-aho, johtaja, sosiaali- ja
sosiaali- ja terveysministeriö
terveysministeriö
Pekka Rissanen, varapuheenjohtaja,
Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
tietoylijohtaja, THL; professori, Tampereen
yliopisto
Risto Heikkinen, varapuheenjohtaja, ylilääkäri,
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Jussi Holmalahti, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirasto (11.3.2020 alkaen,
siihen saakka Tarja Holi)

Juha Koivisto, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos,
valtiovarainministeriö (11.3.2020 alkaen, siihen
saakka Pia Maria Jonsson)

Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen
Kuntaliitto

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen
Kuntaliitto

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela

Kirsi Vainiemi, ylilääkäri, Kela

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Taina Remes-Lyly, asiantuntijahammaslääkäri,
Suomen hammaslääkäriseura Apollonia

Kari Punnonen, ylilääkäri, Fimea
Olli-Pekka Lappalainen, yliopiston lehtori,
Helsingin yliopisto

Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri

Markku Mäkijärvi johtaja ylilääkäri, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen
yliopisto

Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri

Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan Ilkka Kantola, toimialuejohtaja, Varsinaissairaanhoitopiiri
Suomen sairaanhoitopiiri
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Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, ItäSuomen yliopisto

Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto

Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin Samuli Saarni, dosentti, Fraxinus Consulting
yliopisto
Sirkku Pikkujämsä, ylilääkäri, THL

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen
johtaja, Helsingin kaupunki

Jarmo Koski, terveyspalvelujen johtaja, EteläMatias Lahti, ylilääkäri, Keski-Suomen
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sairaskotisäätiö, Sotainvalidien Sairaskoti

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpano vuonna 2020 (toimikausi 1.7.2020 30.6.2023)
Puheenjohtaja:
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö (ajalla 1.9.2020-31.5.2021)
(Päivi Sillanaukee, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö (vv. 1.9.2020-31.5.2021)
Jäsenet:
Annakaisa Iivari, varapuheenjohtaja, johtaja,
sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Jaska Siikavirta, johtaja, sosiaali- ja
terveysministeriö

Minna-Liisa Luoma, tutkimuspäällikkö,
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (16.12.2020
alkaen, sitä ennen Sirkku Pikkujämsä)

Heli Mattila, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (16.12.2020 alkaen, sitä ennen Minna-Liisa
Luoma

Janne Leinonen, varapuheenjohtaja, johtava
ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Kirsi Vainiemi, ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Kaisa Riala, ryhmäpäällikkö, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Jussi Holmalahti, johtaja, Sosiaali- ja terveysalan
lupa-ja valvontavirasto

Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen
Kuntaliitto

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Suomen
Kuntaliitto

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Marja Pöllänen, dosentti, Turun yliopisto

Kari Punnonen, jaostopäällikkö, Fimea

Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos,
valtionvarainministeriö

Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
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Jäsenet:
Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri

Henkilökohtaiset varajäsenet:
Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri

Teppo Heikkilä, hallintoylilääkäri, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Anu Maksimow, arviointiylilääkäri, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Heikki Lukkarinen, toimialuejohtaja, VarsinaisSuomen sairaanhoitopiiri

Niina Koivuviita, arviointiylilääkäri, Turun
yliopistollinen keskussairaala (16.12.2020
alkaen, sitä ennen Sirkku Jyrkkiö)
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri
Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen
keskussairaala

Juhani Sand, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri
Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, ItäSuomen yliopisto

Jarmo J. Koski, johtajaylilääkäri, Etelä-Savon
Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
yliopisto
ESSOTE (16.12.2020 alkaen, sitä ennen Juha
Alanko)
Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen
Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja,
yliopisto
Vaasan sairaanhoitopiiri

12

Liite 2
JAOSTOT
Puheenjohtajien jaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, seksuaaliterveyden jaoston puheenjohtaja
Jäsenet:
Risto Heikkinen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
Kari-Matti Hiltunen, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja
Minna Kaila, seulontajaosto:SCID:n puheenjohtaja
Pekka Mäntyselkä, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja
Taina Remes-Lyly, suun terveydenhuollon jaosto
Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Reima Palonen
Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä
Jäsenet:
Kaisa Riala, mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja
Janne Leinonen, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston puheenjohtaja
Minna Kaila, seulontajaosto:SCID puheenjohtaja
Katri Vehviläinen-Julkunen, elintapa ja omahoito -jaoston puheenjohtaja
Marja Pöllänen, suun terveydenhuollon jaosto
Miia Turpeinen, lääkejaoston puheenjohtaja
Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Reima Palonen.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien jaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Kari-Matti Hiltunen, johtava ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenet:
Arja Häkkinen, professori, Jyväskylä yliopisto
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
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Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, KSSHP
Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, Helsingin yliopistollinen sairaala
Jaoston toimintaan osallistuvat asiantuntijoina lääkintöneuvos Timo Keistinen, STM ja
tutkimusprofessori Antti Malmivaara, THL.
Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Reima Palonen
Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos
Jäsenet:
Kari-Matti Hiltunen, dosentti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ulla Keränen, ylilääkäri, HUS Hyvinkään sairaala
Jaro Karppinen, professori, Oulun yliopisto, Työterveyslaitos ja Eksote
Ville Leinonen, professori, ylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala
Antti Malmivaara, ylilääkäri, professori, THL
Jaana Paltamaa, dosentti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Liisa Pekkanen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
Jyrki Salmenkivi, hallinnollinen ylilääkäri, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala
Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja Oulun yliopistollinen sairaala
Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM
Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Risto Heikkinen, 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 toimi Sari Koskinen.

14

Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: ylilääkäri Kaisa Riala, Valvira
Jäsenet:
Sanna Hautala, professori Lapin Yliopisto
Kirsi Honkalampi, professori, Itä-Suomen yliopisto
Tapio Kekki, Lapin Aluehallintovirasto
Ismo Linnosmaa, professori, Itä-Suomen yliopisto ja THL
Minna-Liisa Luoma, tutkimuspäällikkö, THL
Pekka Rapeli, neuropsykologi, HUS
Katja Tenhovirta, osastonhoitaja, HUS
Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Jaoston vastuusihteerinä toimi pääsihteeri Ilona Autti-Rämö

Lääkejaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Miia Turpeinen, arviointiylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jäsenet:
Marja Blom, professori, Helsingin yliopisto
Risto Huupponen, professori, Turun yliopisto
Sirkku Jyrkkiö, toimialajohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Asko Järvinen, ylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Heikki Lukkarinen, dosentti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea
Jaoston vastuusihteerinä toimivat erityisasiantuntija Reima Palonen ja pääsihteeri Ilona AuttiRämö. Jaoston osa-aikaisena sihteerinä toimi syöpätautien erikoislääkäri Katariina Klintrup.
Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: Professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Jäsenet:
Tarja Heiskanen-Kosma, lyilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala
Sirkku Jyrkkiö, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Asko Järvinen, linjajohtaja, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala
Vesa Kataja, lääketieteellinen johtaja, KaikuHealth
Niina Koivuviita, arviointiylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (4.11.2020 lähtien)
Jaana Martikainen, yliproviisori, Lääkkeiden hintalautakunta /STM
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Anna-Kaisa Parkkila, arviointiylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea
Asiantuntija:
Jyrki Vanakoski, ylilääkäri, Lääkkeiden hintalautakunta/STM
Jaoston vastuusihteereinä toimivat Palkon sihteeristön erityisasiantuntijat Sinikka Sihvo ja Reima
Palonen, sekä osa-aikaisena sihteerinä syöpätautien erikoislääkäri Katariina Klintrup.
Elintapa ja omahoito –jaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Pekka Mäntyselkä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet:
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM (9.4.2019 alkaen)
Mika Kastarinen, ylilääkäri, KYS
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Meri Larivaara, johtava asiantuntija, asiantuntijalääkäri, Suomen mielenterveysseura
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
Olli-Pekka Lappalainen, tutkijatohtori, Oulun Yliopisto, 1.7.2019 alk. yliopiston lehtori, H:gin yo
Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Sari Koskinen
Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: Katri Vehviläinen-Julkunen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Jäsenet:
Päivi Koivuranta, hallintoylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Sari Mäkinen, ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Taina Remes-Lyly, HL, Apollonia
Olli-Pekka Lappalainen, yliopiston lehtori, Helsingin yliopisto
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM, Toimintakyky-yksikkö
Juha Auvinen, professori, Oulun yliopisto, Duodecim
Teuvo Antikainen, ylilääkäri, Keski-Suomen keskussairaala
Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Kuntaliitto
Mirkka Järvinen, TtM, FT, Hammashoitajaliitto STAL ry.
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Timo Partonen, tutkimusprofessori,THL 16.12.2020 alkaen.
Heli Järnefelt, erikoispsykologi, PsT,TTL 16.12.2020 alkaen.
Jaoston vastuusihteerinä toimi erityisasiantuntija Sari Koskinen.

Seksuaaliterveyden jaosto (toimikausi 9.10.2018 - 30.6.2020)
Jaoston kokoonpano
Puheenjohtaja: Mirva Lohiniva-Kerkelä, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Jäsenet:
Katja Ahinko, erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Riittakerttu Kaltiala-Heino, vastuualuejohtaja, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
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
Nina Uusi-Mäkelä, apulaisylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Riitta Burrell, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö (13.3.2019 alkaen)
Jaoston vastuusihteerinä toimi pääsihteeri Ilona Autti-Rämö.

Seulontajaosto:SCID
Jaoston kokoonpano vuonna 2020 (jaosto jatkoi samassa kokoonpanossa uuden Palkon
nimittämänä suosituksen valmistumiseen asti)
Puheenjohtaja: Minna Kaila, professori, Helsingin yliopisto
Matti Korppi, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala
Marja-Leena Lähdeaho, toimialajohtaja, Tampereen yliopistollinen sairaala
Marjukka Mäkelä, emeritaprofessori
Suvi Mäklin, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Terhi Tapiainen, Lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Mervi Taskinen, lasten hematologian erikoislääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Jaoston vastuusihteerinä toimi pääsihteeri Ilona Autti-Rämö.
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Suun terveydenhuollon jaosto
Jaoston kokoonpano 30.6.2020 asti
Puheenjohtaja: Taina Remes-Lyly, HL, Apollonia
Jäsenet:
Olli-Pekka Lappalainen, LT, EHL, Helsingin yliopisto
Antti Kämppi, kl. hammashoidon ja protetiikan EHL, Helsingin yliopisto
Inese Outakoski, EHL, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ritva Näpänkangas, yliopistotutkija, Oulun yliopisto
Tuija Raivio, HL, Helsingin Kalasataman hammashoitola
Helena Forss, dosentti, EHL, Tampere
Asiantuntijat:
Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö
Sari Helminen, EHL (terveydenhuolto), asiantuntijalääkäri HLT, Kansaneläkelaitos
Jaoston vastuusihteerinä toimi Sari Koskinen.
Jaoston kokoonpano toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Puheenjohtaja: Marja Pöllänen, HLT, dosentti, Turun yliopisto
Jäsenet:
Olli-Pekka Lappalainen, LT, EHL, Helsingin yliopisto
Antti Kämppi, kl. hammashoidon ja protetiikan EHL, Helsingin yliopisto
Inese Outakoski, EHL, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Ritva Näpänkangas, yliopistotutkija, Oulun yliopisto
Tuija Raivio, HL, Helsingin Kalasataman hammashoitola
Helena Forss, dosentti, EHL, Dos., Tampere
Sari Helminen, EHL (terveydenhuolto), HLT, Kansaneläkelaitos
Taina Remes-Lyly, HL, Apollonia
Merja-Liisa Auero, lääkintöneuvos, STM
Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.
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Liite 3
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston asiantuntijat
toimikauden 30.6.2020 loppuun

Timo Keistinen, lääkintöneuvos, STM,
Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim
Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marjukka Mäkelä, tutkimusprofessori
Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Toimikaudella 1.7.2020-30.6.2023
Mika Gissler, tutkimusprofessori, THL
Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim
Maija Miettinen, pääsihteeri, ETENE
Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta
Kari Tikkinen, professori, HUS

19

