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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.



Länsi-Suomen yhteistyöalue



Länsi-Suomen yhteistyöalue

Länsi-Suomen yhteistoiminta-alue

• 57 kuntaa

• Pinta-ala 49864,58 km2

• Asukasmäärä 873799

• 17,5 asukasta /km2

• Varsinais-Suomen hyvinvointialue

• 27 kuntaa, 20537,6 km2, asukkaita 483477; 23,5 as/km2

• Satakunnan hyvinvointialue

• 16 kuntaa, 11493,01 km2, asukkaita 214281; 18,6 as/km2

• Pohjanmaan hyvinvointialue

• 14 kuntaa, 17833,97 km2, asukkaita 176041; 9,9 as/km2



Terve Suomi

• Pohjanmaalla sairastavuus on parhaassa 10 
persentiilissä

• Myös Varsinais-Suomi ja Satakunta
keskiarvossa tai sen yläpuolella

• Alueen ominaispiirteenä kaksikielisyys.

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



Länsi-Suomen yhteistyöalueen arvot
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Vastuullisuus ja vaikuttavuus
Pohjanmaan hyvinvointialue
Resurssit käytetään vaikuttavasti

Mittarit

• Vuokriin käytettävä % osuus

• Palkkoihin käytettävä % osuus

• Lainanottovaltuus +50 milj.€

• Palvelulle kohdistetut asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset, €/asiakas

• Palvelulle kohdistetut asukaskohtaiset kokonaiskustannukset, €/asukas

Toimenpiteet

• Tilatehokkuuteen panostaminen

• Varhaisen puuttumisen toimintamallin vahvistaminen

• Välittömään asiakastyöhön käytetyn ajan turvaaminen / lisääminen

• Arvoa tuottava henkilöstön liikkuvuus ja työnjako



Vastuullisuus ja vaikuttavuus
Satakunnan hyvinvointialue

Palvelumme ovat taloudellisia sekä laadukkaita ja 
huolehdimme, että kustannuskehitys vastaa rahoitusta

• Varmistamme, että palveluiden järjestämistavat ovat
vaikuttavia ja ne perustuvat väestön palvelutarpeisiin.

• Johtamis- ja toimintamallimme tukevat vaikuttavuutta
ja kustannustehokkuutta. 

Tieto, tutkimus ja käytännön kokeilut ohjaavat kohti
vaikuttavia toimintamalleja

• Kehitämme toimivat järjestelmän tukemaan tiedolla
johtamisen toteutumista

• Rakennamme resurssien vaikuttavalle kohdentamiselle
mallin, joka perustuu tiedolla johtamiseen.

• Tuotamme läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa
palvelujen järjestämisestä, saatavuudesta, laadusta, 
vaikuttavuudesta ja kustannuksisita

Indikaattoreita

- Kustannukset järjestämistavoittain (€/asukas, 
€/suorite)

- KUVA-mittaristo, esim. GINI kerroin

- Kustannus asukasta kohden verrattuna
palvelutarveindeksiin; trendin vertailu

- Ostopalvelu, palveluseteli, omatuotanto > 
kustannuskehitys palvelun järjestämistavan
mukaan

- Resurssien vaikuttavan kohdentamisen mallin
laatiminen ja käyttöönotto.



Vastuullisuus ja vaikuttavuus
Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Tiedämme kaikkien palveluiden ja palvelupolkujen vaikuttavuuden

• Mittaaminen ja tiedonhallinnan infrastruktuuri on yhdenmukainen. Mittaamme vaikuttavuutta ja 
kehitämme vaikuttavuusmittareita edelleen.

• Vaikuttavuutta käytetään perusteena talousarvion rahanjaossa.

• Varmistamme kustannusten ja laadun läpinäkyvyyden ja vertailut

Esimerkkejä mittareista

• Tulokset / käytetty raha (arvoon perustuva terveydenhuolto/sosiaalihuolto)

• 15D-mittaus on laajasti käytössä, tavoitearvon asettaminen

• Huono-osaisuusindeksi < 90

• Menetetyt elinvuodet (0-80) < 5000

• RAI –mittarit ovat laajassa käytössä



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




