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TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON KOKOUS nro 13 /2021
toimikausi 2020-2023
Aika

27.10.2021 klo 10.00-16.00

Paikka

Sosiaali- ja terveysministeriö, TEAMS, sihteeristö: Kirkkokatu 14
Osallistujat
x Sirkku Pikkujämsä, puheenjohtaja
Jäsenet
x Tapani Hämäläinen, varapj
- Minna-Liisa Luoma
x Janne Leinonen, varapj.
x Kaisa Riala
x Sari Raassina
x Vesa Kiviniemi, k. 1-6
x Marja Pöllänen
- Juha Auvinen
x Miia Turpeinen
- Teppo Heikkilä
x Heikki Lukkarinen, k. 4-12
- Juhani Sand
x Katri Vehviläinen-Julkunen
x Mirva Lohiniva-Kerkelä, varapj
x Ismo Linnosmaa
Pysyvä sihteeristö
x Ilona Autti-Rämö, pääsihteeri
x Reima Palonen, erityisasiantuntija
x Sinikka Sihvo, erityisasiantuntija
x Ritva Bly, erityisasiantuntija, k. 1-2
x Laura Sandström, asiantuntija
x Leena Alanne, assistentti
Asiantuntijat
- Kari Tikkinen
x Mika Gissler, klo 1-8
- Jorma Komulainen
- Maija Miettinen
x Lauri Pelkonen

Meritullinkatu 8, Helsinki 20
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin 0295 16001
e-mail: palveluvalikoima.stm@gov.fi
www.palveluvalikoima.fi

Varajäsenet
- Jaska Siikavirta
x Heli Mattila
x Kirsi Vainiemi
- Jussi Holmalahti
x Tuula Kock
x Kari Punnonen, k. 1-5
- Nina Lindfors
x Riitta Aejmelaeus, k. 1-8
- Juha Korpelainen
x Anu Maksimow, k. 1-8
- Niina Koivuviita
- Sari Mäkinen
x Teuvo Antikainen
x Jarmo J. Koski
- Marina Kinnunen
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1. Avaus, kokouksen osallistujat, päätösvaltaisuus ja edellisen kokouksen pöytäkirja (6.10.2021)
liite 1
Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen
pöytäkirja.

Lausuntopalveluun kommentoitavaksi vietävät kuvantamisen kriteerit
2. Mammografia, Ritva Bly, (liite 2a-b)
Kuvantamistutkimusten jaosto on valmistellut kriteerit mammografiatutkimukselle rintasyövän
varhaiseksi toteamiseksi geneettisesti varmistetun korkean rintasyöpäriskin omaavalta
oireettomalta henkilöltä.

Päätös: Hyväksyttiin kriteerien luonnos vietäväksi lausuntopalveluun kommentoitavaksi.

Hyväksyttävät suositukset
3. Onasemnogeeniabeparvoveekki (Zolgensma) SMA-taudin hoidossa, Sinikka Sihvo, (liite 3a-c),
Todettiin Vesa Kiviniemi esteelliseksi osallistumaan asian käsittelyyn, koska hän on osallistunut
Fimean arviointiraportin laadintaan. Hän poistui kokouksesta vastattuaan arviointiraporttia
koskeviin kysymyksiin.
Suositus perustuu Fimean arviointikoosteeseen ja sen jälkeen julkaistuihin tutkimuksiin.
Suositusluonnos oli kommentoitava otakantaa-palvelussa 6.9.-4.10.2021. Myyntiluvan haltijan
vastineen lisäksi otakantaa –palvelun kautta saatiin kaksi kommenttia. Lääkejaosto käsitteli
kommentteja kokouksessaan 18.10 ja esitti ehdollisesti myönteisen suositusluonnoksen
hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin suositus huomioiden esitetty muutos yhteenvetokappaleen ensimmäiseen
lauseeseen. Tässä todetaan suosituksen ehdollisuus huomioiden, että myyntiluvan haltija ja ostaja
sopivat merkittävästi julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta, jossa huomioidaan hoidon
vaikuttavuus ja turvallisuus, sekä niihin liittyvän tiedon merkittävä epävarmuus.
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Otakantaa-kommentointiin hyväksyttävät suositusluonnokset

4. Nusinerseeni suositusten päivitys, Sinikka Sihvo, (liite 4a-b)
Todettiin Vesa Kiviniemi esteelliseksi osallistumaan asian käsittelyyn, koska hän on osallistunut
Fimean toimittaman tietopyyntövastauksen laadintaan. Hän poistui kokouksesta vastattuaan
Fimean vastaukseen Palkon tietopyyntöön koskeviin kysymyksiin.
Lääkejaosto on päivittänyt Palkon vuonna 2018 ja 2019 antamat nusinerseeni-hoitoa koskevat
suositukset ja yhdistänyt ne päivitettyyn versioon. Lääkejaosto esitti ehdollisesti myönteisen
suositusluonnoksen julkaisemista kommentoitavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin suositusluonnos vietäväksi otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi.

5. Breksukabtageeni autoleuseeli (Tecartus®) manttelisolulymfooman hoidossa, Laura
Sandström (liite 5)
Todettiin Vesa Kiviniemi esteelliseksi osallistumaan asian käsittelyyn, koska hän on osallistunut
Fimean arviointiraportin laadintaan. Hän poistui kokouksesta vastattuaan arviointiraporttia
koskeviin kysymyksiin.
Suositus perustuu Fimean arviointikoosteeseen.
Lääkejaosto esitti ehdollisesti myönteisen suositusluonnoksen julkaisemista kommentoitavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin suositusluonnos vietäväksi otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi.
6. Suun ulkopuolella valmistettavat hammaspaikat ja -kruunut, Reima Palonen, (liite 6 a-c)
Suun terveydenhuollon jaosto on valmistellut suositusluonnoksen suun ulkopuolella
valmistettavista paikoista ja kruunuista (epäsuora tekniikka). Luonnoksen mukaan ne kuuluisivat
palveluvalikoimaan laajoissa, 3-5 pinnan täytteissä rinnan suoran tekniikan
yhdistelmämuovipaikkojen kanssa. Sen sijaan pienissä, 1-2 pinnan täytteissä epäsuoran tekniikan
paikat eivät kuuluisi palveluvalikoimaan.

Päätös: Hyväksyttiin suositusluonnos suun ulkopuolella valmistettavista hammaspaikoista ja –
kruunuista vietäväksi otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi.
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7. Unettomuuden hoito kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I), Laura
Sandström, (liite 7 a-c)
Elintapa- ja omahoidon tuen jaosto valmisteli suositusluonnoksen unettomuuden hoidosta
kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmillä (CBT-I). Luonnoksen mukaan CBT-I kuuluisi
terveydenhuollon kansalliseen palveluvalikoimaan. Suositusluonnos perustuu valmistelumuistioon
ja kirjallisuuskatsaukseen.

Päätös: Hyväksyttiin suositusluonnos vietäväksi otakantaa.fi-palveluun kommentoitavaksi.

Muut päätettävät asiat
8. Farmakogeneettiset testit, Reima Palonen
Palko käsitteli asiaa 1.9.2021 kokouksessa prof. Mikko Niemeltä tilatun selvityksen luonnoksen
perusteella. Keskustelussa todettiin, että asia on tärkeä, mutta sen laajuuden ja moniulotteisuuden
takia se ei ole ratkaistavissa Palkon suosituksella. Kysymys olisi geenitestauksesta, johon vaikuttavat
monet eri lait. Asia tulisi ottaa kansallisesti haltuun, jotta se ei laajene asiantuntijavetoisesti. Palko
päätti lähettää STM:lle tiedoksi näkemyksensä asiasta mahdollisia toimenpiteitä varten. Kirjeen
sanamuoto päätettiin tuoda hyväksyttäväksi kokoukseen.
Prof. Niemi on viimeistellyt selvityksensä sihteeristön kommenttien perusteella. Puheenjohtajien
jaosto on käsitellyt kirjeen sisältöä ja sihteeristössä on laadittu sen perusteella luonnos.
STM on kokousta edeltävällä viikolla julkaissut lausunnolle lakiehdotuksen Genomikeskuksesta ja
terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä. Myös Palkolle on varattu
mahdollisuus antaa lausunto. Todettiin, että nämä asiat on perusteltua käsitellä yhdessä. Päätettiin
jättää asia pöydälle. Aikataulusyistä lausunto lakiehdotuksesta täytyy käsitellä
sähköpostikokouksessa. Jäsenille toimitetaan linkki lakiehdotukseen kokouksen jälkeen.
Päätös: Asia jätettiin pöydälle.
Keskusteltavat asiat, tiedoksi
9. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma & aihe-ehdotukset
Keskusteltiin sihteeristön valmistelemista aihe-ehdotuksista ja niiden pohjalta tehdyn
ennakkotehtävän tuloksista. Keskusteltiin suositusten aihevalinnoista neuvoston jäljellä olevaksi
toimikaudeksi, uusien jaostojen perustamistarpeista sekä puheenjohtajuuksista. Neuvoston jäseniä,
varajäseniä ja asiantuntijoita pyydettiin ilmoittautumaan pääsihteerille kiinnostuksesta osallistua
tulevien suositusten valmistelutyöhön.

Päätös: Ohjeistettiin jatkovalmistelua.
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Muut asiat
10. Puheenjohtajien jaosto, Reima Palonen
Todettiin, että jaoston viimeisimmässä kokouksessa käsitellyt asiat olivat tulleet esille jo aiempia kohtia
käsiteltäessä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
11. Ilmoitusasiat
o

Syyskauden kokoukset:
o marraskuussa sähköpostikokous
o 15.12.2021, klo 10-16 /lähikokous

o

Kevätkauden 2022 kokoukset:
o 4.2.2022
o 22.3.2022
o 10.5.2022
o 15.6.2022

12. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38

Puheenjohtaja

Sirkku Pikkujämsä

Pääsihteeri

Ilona Autti-Rämö

Erityisasiantuntija

Ritva Bly

Erityisasiantuntija

Reima Palonen

Erityisasiantuntija

Sinikka Sihvo

Asiantuntija

Laura Sandström
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LIITTEET

Liite 1. Palkon kokouksen pöytäkirja 6.10.2021
Liite 2a. Mammografia kriteerien luonnos (julkaistu lausuntopalvelu.fi)
Liite 2b. Mammografia valmistelumuistioluonnos (julkaistu lausuntopalvelu.fi)
Liite 3a. Zolgensma suositus (julkaistu palveluvalikoima.fi –sivustolla)
Liite 3b. Zolgensma_ myyntiluvan haltijan vastine
Liite 3c. Zolgensma_ otakantaa kommenttien yhteenveto (julkaistu
palveluvalikoima.fi –sivustolla)
Liite 4a. Nusinerseeni_ suositusluonnos (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 4b. Nusinerseeni_ Fimean vastaus Palkon tietopyyntöön
Liite 5. Breksukabtageeni autoleuseeli (Tecartus®) suositusluonnos (julkaistu
otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 6a. Kirjallisuuskatsaus: Hampaan restaurointi suun ulkopuolella
valmistetuilla paikoilla tai kruunuilla (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 6b. Suositusluonnos: Suun ulkopuolella valmistettavat hammaspaikat ja kruunut (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 6c. Valmistelumuistioluonnos: Suun ulkopuolella valmistettavat
hammaspaikat ja -kruunut (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 7a. Unettomuus suositusluonnos (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)
Liite 7b. Unettomuus valmistelumuistioluonnos (julkaistu otakantaa.fipalvelussa)
Liite 7c. Hotus kirjallisuuskatsaus (julkaistu otakantaa.fi-palvelussa)

JAKELU

Neuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Asiantuntijat
Sihteeristö

