
Neuvot 
koulutuksen 
tai tapahtuman 
järjestäjälle

TERVEYSTEKNOLOGIAN EETTINEN 
OHJE PÄHKINÄNKUORESSA:

Terveysteknologian eettinen ohje edistää sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisten osaamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä terveysteknologian 
ratkaisujen turvallista hyödyntämistä. Tässä lehtisessä on muutamia keskeisiä 
asioita siitä, mitä on hyvä muistaa, kun haluaa järjestää tilaisuuden yhteistyössä 
terveysteknologiayritysten kanssa.



• Vapaa-ajanviettokeskus.

• Lomakohde.

• Risteily.

• Kylpylä. 

• Kasino.

• Luksushotelli.

• Keskeinen sijainti.

• Hyvät kulkuyhteydet.

• Osallistujien helppo saapua 
esimerkiksi junalla tai bussilla.

• Kohtuullisuuden periaatteen täyttävä 
paikka.

• Alueellisen koulutuksen paikka 
lähellä osallistujien enemmistön 
työpaikkaa.

• Tapahtumapaikka ei saa itsessään olla vetonaula.

• Lisäksi sesonkiaika huomioitava:
 » Laskettelukaudella (Suomessa 20.12.–30.4.) laskettelukeskukset eivät ole sallittuja.
 » Kesäkaudella golfkeskukset / rantakohteet eivät ole sallittuja.

Koulutuksen tai tapahtuman paikka

Ohjelma

• Koko päivän tapahtumassa 
vähintään 6 tunnin yhtäjaksoinen 
koulutus.

• Puolen päivän tapahtumassa 
vähintään 3 tunnin yhtäjaksoinen 
koulutus.

• Täyttää tieteelliset / koulutukselliset 
vaatimukset.

• Osallistujien ammatillisen 
osaamisen kannalta hyödyllinen.

• Saatavilla hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa.

• Normaalit tauot ja ruokailut.

• Ohjelmasta ei ole hyötyä osallistujan 
ammatilliselle osaamiselle.

• Ylimalkainen ohjelma, josta ei käy 
selkeästi ilmi tieteellinen ja/tai 
koulutuksellinen sisältö.

• Aamupäivän koulutus ja päivällinen 
illalla.

• Alkoholitarjoilu standilla /  
messuosastolla / työaikana.

• Pitkä vapaa-aika keskellä ohjelmaa.

EI NÄINNÄIN

EI NÄINNÄIN



Iltatilaisuus

• Mahdollisimman pian tai suoraan 
tapahtuman / koulutuksen jälkeen.

• Normaali päivällinen.

• Kohtuullisuuden periaatteen 
mukainen tarjoilu.

• Juhlapuheet ja/tai tieteelliset tai 
koulutukselliset puheenvuorot.

• Taustamusiikki päivällisen yhteydessä.

• Viihteellinen ohjelma vetonaulana.

• Viihteellinen tähtiesiintyjä.

• Ylenpalttinen ”samppanjaa ja 
kaviaaria” -tyylinen tarjoilu.

• Osallistujien omat vieraat / puolisot /
perheenjäsenet.

• Tapahtumassa voi olla viihteellinen 
iltaohjelma, kun osallistujat maksavat 
erillisen (käypää arvoa vastaavan) 
osallistumismaksun tilaisuuteen itse.

• Terveysteknologian eettinen valvontakunta 
suosittelee, että terveysteknologiayritysten 
osallistujat eivät osallistuisi viihteellistä 
ohjelmaa sisältävään iltatilaisuuteen edes 
itse maksamanaan.

Vieraanvaraisuus Kansainvälinen tapahtuma

• Liittyy tapahtumaan / koulutukseen.

• Korvaus kohtuulliset matka, ruoka- 
ja/tai majoituskulut kolmannen 
osapuolen koulutuksissa.

• Yhteinen ruokailu.

• Korvaus organisaatiolle / 
oikeustoimikelpoisille yhdistyksille.

• Kesto koulutuksen / tapahtuman ajan.

• Osallistujan omat vieraat / puolisot /
perheenjäsenet.

• Luksushotellit majoituspaikkoina.

• Korvaus osallistujalle.

• Kansainväliseksi tapahtumaksi / 
koulutukseksi katsotaan tapahtuma, 
jossa osallistujia useammasta kuin 
yhdestä maasta ja käytetty kieli muu 
kuin suomi.

• Kansainväliselle tilaisuudelle tulee 
hakea hyväksyminen MedTech 
Europen CVS-järjestelmästä 
vähintään 75 vuorokautta ennen 
tilaisuuden alkua.

• Suomessa noudatetaan 
kansainvälisten tapahtumien 
osalta kansallisia erillismääräyksiä 
laskettelukaudesta sekä 
alkoholitarjoilun kiellosta 
messuosastolla / standilla / työaikana.

Tämä tiivistelmä on julkaistu 05/2019, tarkista ajantasaisin tieto www.sailab.fi
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• Tämä tiivistelmä pohjautuu Terveysteknologian sekä 
terveydenhuollon yhteistyön eettiseen ohjeeseen. Ohje ja tulkinnat 
löytyvät osoitteesta sailab.fi/eettinen-ohjeisto/

• Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon eettisen ohjeen 
määräyksiä tulkitsee ja toteutumista valvoo eettinen valvontakunta.

• Terveysteknologian eettinen ohje pohjautuu MedTech Europen 
ohjeeseen lukuunottamatta kahta erillismääräystä.

• Terveysteknologian eettisen ohjeen edistämiseen ovat sitoutuneet 
Suomen Lääkäriliitto, Tehy, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen 
Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ja Suomen Apteekkariliitto.

• Ohjeet velvoittavat Sailab -MedTech Finland ry:n kaikkia 
jäsenyrityksiä sekä HUS-, KYS-, OYS- ja TYKS-alueella kaikkia 
kilpailutuksiin osallistuvia terveysteknologiayrityksiä.

• Mikäli yrityksellä on myös omat eettiset ohjeet, noudatetaan aina 
tiukempaa määräystä.

Terveysteknologiayritykset 
terveemmän elämän 
palveluksessa. 
 
www.sailab.fi


