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Yksilön ja väestön (terveys)tarpeet ovat rajattomat

Resurssit (raha, henkilöstö, osaaminen, 
lääkkeet, rokotteet, lääkinnälliset 
laitteet) ovat rajalliset.

Kun jotakin tehdään, on se jostakin pois. 
Saman resurssin voi käyttää vain kerran.

Lähes kaikki alkaa olla 
lääketieteellisesti / teknisesti 
mahdollista.

Samaan tarpeeseen käytettävissä 
erilaisia ja erihintaisia hoitoja.



• Miten turvata terveydenhuollon resurssien käyttö parhaan mahdollisen 
terveyshyödyn saavuttamiseksi lisäämättä eriarvoisuutta? 

• Miten resurssit jaetaan ja miten seurataan jakamisen seurauksia

• Kun rahalla ei saa, on  luotava näyttöön tai yleisesti hyväksyttyihin,  
järkeviin ja oikeudenmukaisiin perusteisiin nojaavat säännöstelyn 
periaatteet eri tilanteita varten

• Kiireessä tehdyt  periaatteet implisiittisiä, poliittisia, autoritaarisia –
mielipiteitä on monia

• Terveydenhuollon kustannusten kasvun riskinä on epäoikeudenmukainen 
resurssien jako.  On tunnistettava vaihtoehtoiskustannusten todellisuus ja 
menetetyn terveyshyödyn suuruus

• Jokainen ei voi saada parasta mahdollista

Haasteet
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• Terveydenhuollon palveluvalikoimalla tarkoitetaan julkisin varoin 
rahoitettuja terveydenhuollon palveluita. 
• julkinen terveydenhuolto ja yksityiset terveyspalvelut, joista saa 

sairausvakuutuskorvauksen
• rajaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilön käytettävissä, että potilaan 

saatavissa olevien menetelmien valikoimaa
• varmistaa myös potilasturvallisuuden omalta osaltaan

• Tavoitteena on, että palveluvalikoimaan kuuluvat palvelut ovat vaikuttavia, 
turvallisia ja kustannuksiltaan hyväksyttäviä

• Niiden määrittämisessä on huomioitu myös oikeudelliset ja eettiset 
näkökulmat

Mitä palveluvalikoimalla tarkoitetaan?
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• Palkon asema ja suositusten periaatteet perustuu terveydenhuoltolakiin, 
periaatteet avattu käsikirjassa www.palveluvalikoima.fi > Käsikirja

• Näkökulma yhteiskunnallinen: paras mahdollinen väestötason terveyshyöty 
lisäämättä eriarvoisuutta
• Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, vaihtoehtoiskustannukset
• Tunnistaa priorisoinnin määrittämisen tarpeet: säännöstely ja resurssien allokaatio

• Tarkempaa tietoa löytyy
• Perustuslaki 19 § 3 momentti
• Terveydenhuoltolaki 7a ja 78 a §
• Säteilylaki
• VNA terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta (63/2014)
• Palkon käsikirja

Palveluvalikoimaneuvoston tehtävä 
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http://www.palveluvalikoima.fi/


Suositusprosessi
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• Palkon toiminta
• palveluvalikoima.fi  -> tilaa uutiskirje
• Twitter: @PALKO_HTA

• Aiheiden ehdottaminen
• www.ppshp.fi/Tutkimus-ja-opetus/FinCCHTA/Ehdota aihetta  

• Kannanotto suositusluonnoksiin
• www.otakantaa.fi/fi

• Yhteydenotto
• etunimi.sukunimi@gov.fi, palveluvalikoima@gov.fi

Tietoa Palkon toiminnasta
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