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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.



Hyvinvointialueet -
askeleet parempiin hankintoihin
1. Poliittinen ymmärrys: Terveysteknologia strategioissa ja rahoituksessa

• Terveysteknologian vaikuttavuus ja hyödyt

• Julkisten hankintojen rooli terveysteknologian hyödyntämisessä

➢ Keskustelu aluevaltuustojen ja aluehallitusten päättäjien kanssa

➢ Terveysteknologian hankintojen huomioiminen strategioissa, kehittämisessä ja rahoituksessa

2. Hankintojen kehittäminen: Laatu ja vaikuttavuus terveysteknologian hankinnoissa

• Vaikuttavuuden ja laadun huomiointi hankinnoissa

• Markkinavuoropuhelun käyminen

➢ Keskustelut ja toiminnan kehittäminen yritysten, hyvinvointialueiden ja niiden hankintayksikköjen
kanssa

➢ Konkreettiset ja yleistettävät toimintatavat, ohjeistukset ja materiaalit



Pohjois-Suomen yhteistyöalue



Pohjois-Suomen 
yhteistoiminta-alue
Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alue

• 67 kuntaa

• Pinta-ala 175 303,85 km2

• Asukasmäärä 731267

• 4,2 asukasta / km2

• Lapin hyvinvointialue 

• 21 kuntaa, 100 366,89 km2, asukkaita 176 494; 1,8 as/km2

• Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

• 30 kuntaa, 45 786,19 km2 asukkaita 415603; 9,1 as/km2

• Kainuun hyvinvointialue 

• 8 kuntaa, 22687,88 km2 asukkaita 71255; 3,1 as/km2

• Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

• 8 kuntaa, 6462,89 km2 asukkaita 67915; 10,5 as/km2



Pohjois-Suomen yhteistyöalue - arvot
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Osallisuus ja ennakointi

• Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueita yhdistää ikääntyvä väestö, pitkät etäisyydet (Lappi, 
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa pl.Oulu) ja pula ammattitaitoisesta työvoimaita.

• Ratkaisuina korostuvat strategioissa

• Ennakointi

• Asiakkaiden osallisuus ja omaehtoisuuden tukeminen

• Vaikuttavat ja kustannustehokkaat ratkaisut

• Etäpalvelut ja digitalisaatio

• Hankintoja ja terveysteknologiaa ei strategiatasolla mainita

• Terveysteknologian merkitystä ratkaisujen toteutuksessa on tuotava esiin.

• Miten terveysteknologiaa voidaan hyödyntää ennaltaehkäisyssä, työ- ja toimintakyvyn ylläpidossa, 
ihmisten omaehtoisen hoidon tukemisessa, vaikuttavassa ja kokonaistaloudellisesti kestävässä
palvelussa, etäpalveleluissa.



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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