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HVArtti: mikä se on? 

Lyhyt, epävirallinen katsaus eri YTA- ja hyvinvointialueiden tilanteeseen

HVArttien tarkoituksena antaa tietoa 
Sailab – MedTech Finland ry:n 
jäsenyrityksille seuraavista asioista:

Valmistelun vaihe eri alueilla

Palvelustrategioiden tilanne eri alueilla

Hankintojen tilanne eri alueilla

Olennaisimmat henkilövalinnat eri alueilla

Perustuvat aluekierroksen aikana tehtyihin selvityksiin



Yhteistyöalueet

• Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, 
kehittämistä ja yhteistyötä varten on muodostettu viisi 
yhteistyöaluetta.

• Yhteistyöalueet tekevät yhteistyötä mm. palvelutarpeen 
ennakoinnissa alueella, ensihoidon järjestämisessä, tukipalvelujen 
järjestämisessä ja tuottamissa, merkittävissä investoinneissa 
laitteistoihin, välineisiin ja toimitiloihin sekä tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnassa.

• Yhteistyöalue ei ole oikeushenkilö eikä sillä ole palvelujen rahoitus-
ja/tai järjestämisvastuuta, vaan hyvinvointialueet vastaavat 
yhteistyön sisällöstä sekä tarvittavista hallinnollisista päätöksistä, 
joita yhteistyön toteuttaminen ja rahoittaminen edellyttävät.



Sisä-Suomen yhteistyöalue



Sisä-Suomen yhteistyöalue

Sisä-Suomen yhteistoiminta-alue

• 52 kuntaa

• Pinta-ala 36345,39 km2

• Asukasmäärä 902287

• 24,8 asukasta / km2

• Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

• 18 kuntaa, 14583,13 km2, asukkaita 204596; 14,0 as/km2

• Pirkanmaan hyvinvointialue

• 23 kuntaa, 15549,58 km2, asukkaita 527478; 33,9 as/km2

• Kanta-Hämeen hyvinvointialue

• 11 kuntaa, 6212,68 km2, asukkaita 170213; 27,4 as/km2



Eroja alueiden välillä ja sisällä

• Sisä-Suomen yhteistyöalue on 
sairastavuuden rajamailla; Etelä-
Pohjanmaalla sairastavuus on suurempaa
kuin Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. 

• Pirkanmaan strategiassa nousee esiin
Tampereen kaupunkiseudun ja muun
maakunnan väliset elintapa- ja terveyserot.

• Tietoa sairastavuudesta: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-
aiheittain/sairastavuus-ja-tapaturmat/thl-
n-sairastavuusindeksi



Asiantuntija-arviot hyvinvointialueista –
hyödynnä tieto

THL:n asiantuntija-arviot
sosiaali- ja terveyspalveluista
hyvinvointialueittain

Nämä indikaattorin ovat
seurannassa – ratkaisuja
tulosten parantamiseksi
haetaan. 

https://thl.fi/fi/web/sote-
palvelujen-
johtaminen/arviointi-ja-
seuranta/sosiaali-ja-
terveydenhuollon-
jarjestamisen-arviointi



Miten työ jatkuu?

• HVArtit joka perjantai klo 8.15

• Vartti on jäsenyrityksille tarkoitettu epävirallinen, lyhyt katsaus uudistukseenHVArtit

• Analyysi HVA/YTA strategioiden tilanteesta ja valmistelusta

• Etsitään ns. kiinnistyskohdat terveysteknologian osalta

• Etsitään mahdolliset linjaukset markkinasta ja hankinnoissa

Strategia-
analyysi

• Vaikuttamistyö hyvinvointialueiden toimenpideohjelmiin

• Terveysteknologian merkitys (ikääntyminen, työ- ja toimintakyky, ennaltaehkäisy, 
nopea hoito ja diagnoosit, hoito- ja hoivatyön kuormittavuus)

• Kysely jäsenyrityksille konkreettisista, yleistettävistä ratkaisuesimerkeistä

Vaikuttamistyö




	Slide 1: HVArtti
	Slide 2: HVArtti: mikä se on? 
	Slide 3: Yhteistyöalueet
	Slide 4: Sisä-Suomen yhteistyöalue
	Slide 5: Sisä-Suomen yhteistyöalue
	Slide 6: Eroja alueiden välillä ja sisällä
	Slide 7: Asiantuntija-arviot hyvinvointialueista – hyödynnä tieto
	Slide 8: Miten työ jatkuu?
	Slide 9

