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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.



Etelä-Suomen yhteistyöalue
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Etelä-Suomen yhteistoiminta-alue

• 51 kuntaa

• Pinta-ala 39352,68 km2

• Asukasmäärä 2 207 363

• 56,1 asukasta /km2

• Etelä-Karjalan hyvinvointialue

• 9 kuntaa, 6872,13 km2, asukkaita 126107; 18,4 as/km2

• Kymenlaakson hyvinvointialue

• 6 kuntaa, 6768,51 km2, asukkaita 161391; 23,8 as/km2

• Päijät-Hämeen hyvinvointialue

• 10 kuntaa, 6941,68 km2, asukkaita 205124; 29,5 as/km2
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• Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

• 7 kuntaa, 5499,57 km2, asukkaita 99073; 18,0 as/km2

• Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

• 6 kuntaa, 4426,64 km2, asukkaita 201854; 45,6 as/km2

• Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

• 10 kuntaa, 7857,53 km2, asukkaita 478919; 61,0 as/km2

• Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

• 2 kuntaa, 271,14 km2, asukkaita 276438; 1019,5 as/km2

• Helsinki

• 1 kunta, 715,48 km2, asukkaita 658457; 920,3 as/km2

• HUS



Laaja alue, erilaisia haasteita

• Laaja alue; hyvinvointieroja alueiden välillä ja 
alueiden sisällä

• Väestötiheys vaihteelle 18 as/km2 

pääkaupunkiseudun yli 1000 as/km2 

• Pääkaupunkiseudulla ja läheisyydessä 
vieraskielisen väestön osuus kasvaa

• Tietoa sairastavuudesta: 

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



Vanhusten kotihoitopalvelussa eniten
riittämättömyyttä

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



Mikä on HUSin rooli?

• HUS-yhtymä asemoituu yhdeksi Uudenmaan palvelujen järjestäjäksi ja tuottajaksi
hyvinvointialueiden ja Helsingin rinnalle.

• HUSilla on Uusimaa-laissa määritelty järjestämisvastuita, esimerkiksi vaativa hoito, kiireellinen
hoito (pl. kuntien kiirevastaanotot) ja ensihoito. Laki koskee HUS:n suhdetta Helsinkiin ja 
Uudenmaan hyvinvointialueisiin. 

• Lain ulkopuolella olevien erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämissopimuksen valmistelu on 
käynnissä ja päätöksenteko ajoittuu vuoden 2023 alkupuolelle.

• HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1.1.2023 voimassa olevat palvelussuhteet jatkuvat HUS-
yhtymässä aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

• Lisäksi koko yhteistyöalueen tulevassa sopimuksessa määritellyt tehtävät ja vastuunjaot. 



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
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