
 

 

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje antaa 
kestävät pelisäännöt yhteistyölle 

Terveysteknologia kehittyy nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu. Potilasturvallisuus, 
uudenlaiset osaamistarpeet ja koulutus sekä tutkimus ja tuotekehitys nousevat entistä 
keskeisempään rooliin.  

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön päivitetty eettinen ohje: 

• edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja 
ammattilaisten sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja 
liiketoimintatapoja 

• varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten keskinäisen 
riippumattomuuden 

• vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken 
• varmistaa Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatavan 

suhteessa sosiaali- ja terveysalan toimijoihin ja organisaatioihin 

Eettinen ohje on vähimmäisvaatimus Sailab -MedTech Finland ry:n jäsenyritysten 
yhteistyön tavoista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tämän lisäksi 
noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, asetuksia, sääntöjä tai ammatillisia ohjeita sekä 
yritysten omia ohjeita. 

Keskeisiä muutoksia eettisen ohjeen myötä 

Kutsut koulutuksiin ja tapahtumiin osoitetaan jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioille, jotka nimeävät edustajansa koulutuksiin ja tapahtumiin. Myös tuki 
osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Käyttöön otetaan 
työnantajailmoitus ja myönnetyt apurahat julkistetaan vuosittain.  

Terveysteknologiayritykset voivat kutsua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia 
suoraan menetelmätapakoulutukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
toimia terveysteknologiayritysten neuvonantaja-, asiantuntija- tai esimerkiksi 
tutkimustehtävässä kirjallisesti ehdoista ja sisällöstä sovittaessa. 
 
Koulutuksien ja tapahtumien (ml. kolmannen osapuolen järjestämät) sijainnin ja 
koulutus-/tapahtumapaikan on oltava tarkoituksenmukainen ja se tulee järjestää 
keskeisellä paikalla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Tapahtuman sijainti ei voi olla 
tapahtuman vetonaula. Tästä syystä koulutuksia, tapahtumia tai tilaisuuksia, jotka 
järjestetään vapaa-ajanviettokeskuksissa, lomakohteissa tai vastaavissa, ei voida tukea. 
Tukea tai korvauksia tapahtumaan osallistumiseen ei myöskään makseta yksittäisille 
henkilöille vaan organisaatioille. 

Viihde-, urheilu- tai vapaa-ajan ohjelma ei voi olla koulutuksien tai tapahtumien 
vetonaula eivätkä jäsenyritykset voi tukea, korvata tai maksaa tälläisessä ohjelmasta 



 

 

aiheutuvia kuluja. Vieraanvaraisuudessa noudatetaan kohtuullisuuden periaatetta. 
 
Lisäksi kansainvälisten konferenssien ennakkotarkastusjärjestelmä otetaan käyttöön. 
Kansainväliseksi konferenssiksi katsotaan sellainen, jonka työkielenä on pääosin 
englanti. 
 
Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettistä ohjetta sovelletaan 
laajasti 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella tarkoitetaan muun muassa 

• Lähi- ja perushoitajia, 
• Sairaanhoitajia, kätilöitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja jne. 
• Lääkäreitä ml. itsenäiset ammatinharjoittajat 
• Hammaslääkäreitä ja -hoitajia 
• Sosiaalialan, kotihoidon tai esimerkiksi vanhuspalveluiden työntekijöitä 
• Terveydenhuollon hankintatoimea ml. hankintayhtiöt 
• Apteekkareita ja apteekkien toimihenkilöitä 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhdistyksiä ja seuroja 
• Sosiaali- ja terveydenhuollossa muuten työskentelevää henkilökuntaa (esimerkiksi 

apuvälineteknikot) ja harjoittelijoita 
• Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla tai itsenäisinä ammatinharjoittajina 

/yrittäjinä toimivia 
• Opiskelijoita päätöksentekijöinä toimiessaan 

 
Eettinen ohje on Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä sitova  

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön päivitetty eettinen ohje 
astui voimaan 1.1.2018. Samalla siitä tuli Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyrityksiä ja 
yhdistystä sitova. 

Ohje pohjautuu MedTech Europen eettiseen ohjeeseen, joka on voimassa koko 
Euroopan alueella ja on laajentumassa koskemaan myös muita alueita.  

Eettistä ohjetta noudattavat yritykset voi tarkastaa jäsenyrityslistasta osoitteessa 
www.sailab.fi. Lisäksi näillä yrityksillä on oikeus käyttää toiminnassaan ”Sailab -
MedTech Finland ry:n jäsenyritys” -merkkiä. 

Eettistä ohjetta edistetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattijärjestöjen kesken 

Yhteistyökokouksessa 8.2.2018 päätettiin yhteiseksi tavoitteeksi edistää 
Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen 
toteutumista. Läsnä olivat Suomen Lähi- ja perushoitajajaliitto, Suomen 
Hammaslääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto ja Sailab –MedTech Finland ry. Lisäksi 



 

 

muun muassa Suomen Apteekkariliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö 
Talentia ja Tehy ovat mukana edistämistyössä.   

Vuosi 2018 on siirtymäaikaa, valvontakunta aloittaa toimintansa 1.1.2019 

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettisen ohjeen osalta 
noudatetaan vuoden 2018 aikana siirtymäaikaa.  

Siirtymäaikana eettinen työryhmä ja Sailab -MedTech Finland ry:n hallitus käsittelee 
saapuneet valitukset ja linjaukset. Linjat ja tulkinnat lisätään eettisen ohjeen 
soveltamisasiakirjaan ja niistä tiedotetaan eri osapuolia. 

Valvontakunnan puheenjohtaja nimetään yhdistyksen kevätkokouksessa 4.6.2018 ja 
valvontakunta asetetaan syyskokouksessa. Valvontakunta aloittaa toimintansa 1.1.2019.  

 
Terveysteknologia terveemmän elämän palveluksessa 

Sailab –MedTech Finland ry:n tavoitteena on edistää tasapainoista, turvallista ja avointa 
toimintaympäristöä, joka antaa terveysteknologiateollisuudelle mahdollisuuden vastata 
sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin ja sidosryhmien odotuksiin. 

Yhdistykseen kuuluu yli 110 Suomen suurinta terveysteknologiayritystä, jotka tarjoavat 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ratkaisuita, mahdollistavat ihmisten 
omaehtoisen elämän eri tilanteissa ja luovat Suomeen tutkimusta, tuotekehitystä ja työtä. 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Laura Simik, puhelin 040 741 6299 ja sähköposti laura.simik@sailab.fi 

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eettinen ohje:  
https://www.sailab.fi/tietoa-ja-tyokaluja/suositukset/eettiset-ohjeet/  

 

 

 

 
 
 


