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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



Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue



Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

• 18 kuntaa

• Pinta-ala 14583,13 km2

• Asukasmäärä 204 596

• 14,0 asukasta /km2

Alueen erityispiirteitä:

• Väki vähenee, yli 75-vuotiaiden osuus suurempi kuin maassa keskimäärin

• Toisaalta syntyvyys on keskiarvoa korkeampi, samoin alle 18-vuotiaiden 
osuus

• Väestö työllistyy huomattavasti maan keskiarvoa paremmin

• Väestön sairastuvuus keskimääräistä suurempaa





Tunnistettuja
kehittämiskohteita

• Kirjavien palvelukriteerien laajamittaisin
yhtenäistäminen

• Asiakkaiden palvelutarpeiden haltuunotto

• Osastojaksojen määrät
keuhkoahtaumataudin, astman ja 
diabeteksen vuoksi olivat 15 vuotta
täyttäneillä maan suurimpia. 

• 31 % kotihoidon 75 vuotta täyttäneellä
asiakkaalla oli päivystyksestä alkaneita
sairaalajaksoja; osuus oli maan toiseksi
suurin. 

• Henkilöstön saatavuuden edistäminen

• Työhyvinvoinnin ja työkyvyn
kehittäminen

• Tehtävien uudelleenjärjestely

• Osaeläkeratkaisut

• Rekrytointijärjestelmän uusiminen

• Paikalliset sopimukset, 
työvuorosuunnittelun kehittäminen

• Tiivis oppilaitosyhteistyö



Riskianalyysi ja riskien
hallinta – yksi nosto

”d. Skaalaedun, digitalisaation ja uusien toimintamallien tuottavuuspotentiaalia ei pystytä 
hyödyntämään

• Huolehditaan muutosjohtamisesta ja henkilöstön valmiuksista pienentäen riskiä: 
terveysteknologiatuotteiden, mobiilipalvelujen ja digitalisaation hyötyjä ei saada käyttöön 
työntekijöiden vajavaisten valmiuksien ja muutosvastarinnan vuoksi.”

Mitä terveysteknologiayritykset voivat tehdä?

• Muistutetaan markkinavuoropuhelua käytäessä, että kilpailutuksiin sisällytetään (tarvittaessa) 
koulutus

• Selkeät koulutus- ja käyttömateriaalit



Etelä-Pohjanmaa
strategiakokonaisuus



Hankinnat

• Hankinnoista vastaa Etelä-Pohjanmaalla hankinta- ja sopimuspalvelut. Yksikkö rakentuu
sairaanhoitopiirin hankintakeskuksen perustalle.

• Nettisivut ovat hankinta- ja sopimuspalveluiden osalta vielä työn alla

• Yhteyshenkilö hankinnoissa:

Ulla Isotalo 
hankinta- ja logistiikkajohtaja 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
050 474 4532, ulla.isotalo@hyvaep.fi
www.hyvaep.fi

http://www.hyvaep.fi/


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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