
TERVEYSTEKNOLOGIAN YRITYKSEN HUONEENTAULU

MUISTILISTA

 ☑ MIETI  mitä arvoa tuotat potilaalle tällä han-
kinnalla. 

 ☑ VALMISTAUDU  markkinavuoropuheluun. 

 ☑ RAKENNA kaikella toiminnallasi luottamus-
ta, tasapuolisuutta ja yhteistyötä.

 ☑ TIEDOTA  uusista ratkaisuista käyttäen moni-
puolisia kanavia.

 ☑ TARJOA tutkittua tietoa ja vaikuttavuutta 
hankinnan perusteeksi.

 ☑ SUUNNITTELE laadukas koulutus, varaa sii-
hen aikaa ja ammattimaiset toteuttajat.

 ☑ OSOITA  toimintasi ympäristö- ja sosiaalinen 
vastuu ja noudata terveysteknologian eettistä 
ohjetta kaikessa toiminnassasi.

 ☑ SUUNNITTELE hankinnan toteutus yhdessä 
asiakkaan kanssa.

 ☑ VAHVISTA  jatkuvasti omaa asiantuntijuutta-
si ja osaamistasi. 

 ☑ TOIMI ammattimaisesti. 

Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä 
ja niiden avulla ihmiset voivat elää omaehtoista elämää. Suurin osa tuotteista saadaan käyttöön julkisen han-

kinnan kautta. Turvallisuus, vastuullisuus ja laatu ovat hyvän terveysteknologian hankinnan avainasioita.
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HANKINTA-AMMATTILAISEN HUONEENTAULU

 ☑ MIETI  mitä arvoa tuotat potilaalle tällä han-
kinnalla. 

 ☑ KUTSU eri tahot markkinavuoropuheluun 
ajoissa. 

 ☑ RAKENNA  luottamusta, tasapuolisuutta ja 
yhteistyötä yritysten, potilaan, ammattimais-
ten käyttäjien ja hankintatoimen välillä. 

 ☑ MÄÄRITTELE  koulutus- ja osaamistarve jo 
markkinavuoropuhelun yhteydessä. 

 ☑ VAADI  laatua, turvallisuutta, vaikuttavuutta 
ja niiden osoittamista. 

 ☑ EDELLYTÄ  ympäristö- ja sosiaalisen vastuun 
ohjelmia sekä sitoutumista terveysteknolo-
gian eettiseen ohjeeseen.

 ☑ MIETI miten ylläpidät hankinnalla monipuo-
lista terveysteknologian markkinaa. 

 ☑ VARAA  aikaa laadukkaan hankinnan tekoon 
ja toteutukseen.

 ☑ VAHVISTA  jatkuvasti omaa asiantuntijuutta-
si ja osaamistasi. 

 ☑ TOIMI ammattimaisesti. 

Terveysteknologian ratkaisut auttavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia pelastamaan ihmishenkiä 
ja niiden avulla ihmiset voivat elää omaehtoista elämää. Suurin osa elintärkeistä tuotteista saadaan käyttöön 
julkisen hankinnan kautta. Potilaalle ja ammattimaiselle käyttäjälle tuotettava arvo, vastuullisuus ja laatu ovat 

hyvän terveysteknologian hankinnan avainasioita.

MUISTILISTA
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