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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.



Itä-Suomen yhteistyöalue



Itä-Suomen hyvinvointialue

Itä-Suomen yhteistoiminta-alue

• 66 kuntaa

• Pinta-ala 77 295,66 km2

• Asukasmäärä 803181

• 10,4 asukasta / km2

• Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

• 13 kuntaa, 20334,17 km2, asukkaita 163281; 8,0 as/km2

• Keski-Suomen hyvinvointialue

• 22 kuntaa, 18784,51 km2, asukkaita 259849; 13,8 as/km2

• Pohjois-Savon hyvinvointialue

• 19 kuntaa, 21077,95 km2, asukkaita 248363; 11,8 as/km2

• Etelä-Savon hyvinvointialue

• 12 kuntaa, 17099,03 km2, asukkaita 131688; 7,7 as/km2



Strategiat

Kaikilla painopisteenä

• Ennaltaehkäisy ja perustason
palvelut

• Kustannusvaikuttavuus
• Osaava henkilöstö

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
• monikanavaisuus / johtaminen

Keski-Suomen hyvinvointialue
• tiedon hyödyntäminen / kumppanuus

Pohjois-Savon hyvinvointialue
• osallisuus / tutkimus

Etelä-Savon hyvinvointialue
• kumppanuus



Mitä kannattaa tehdä juuri nyt?

• Nosta esille ratkaisuja

• Ratkaisuja ennaltaehkäisyyn

• Ratkaisuja ikääntyvien hoitoon ja kotona asumiseen

• Ratkaisuja toimintakyvyn ylläpitoon

• Ratkaisuja hoitohenkilöstön työn kuormittavuuden purkaminen

• Kerro kustannusvaikutuksista

• Laskelmilla

• Selvityksillä

• Esimerkeillä



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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