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• 24.3.2023



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 ja hyvinvointialueiden
julkisiin tietoihin.



Kainuun hyvinvointialue



Kainuun hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue

• 8 kuntaa

• Pinta-ala 22 687,88 km2

• Asukasmäärä 71 255

• 3,1 asukasta /km2

Alueen erityispiirteitä:

• Väestö vähenee ja ikääntyy nopeasti

• Noin puolet asukkaista asuu Kajaanissa

• Akuutti henkilöstövaje, erityisesti kotihoidossa, perusterveydenhuollossa 
ja sosiaalityössä

• Yhteistyötä tehty jo ennen sote-uudistusta









Osallisuus, oma vastuu

➢ Miten terveysteknologia voi edistää asukkaiden vastuunkantoa omasta
terveydestään?
• Omaseuranta ja -hoito – diabetes, verenpaine, uniapnea jne.
• Kotona asuminen ja liikkumisen edistäminen - apuvälineet



Vähän hoitojaksoja vuodeosastaolla, 
poikkeuksena mielenterveys



Uusi logistiikka- ja 
hankintayhtiö vireillä
• Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus päätti 13.3.2023 esittää aluevaltuustolle uuden yhtiön

perustamista.

• Tervia Logistiikka Oy:n valmistelu on tehty yhteistyössä Pohjois-Suomen yhteistyöalueen
hyvinvointialueiden kesken (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa). Yhtiö olisi Tervia
osuuskunnan tytäryhtiö.

• Yhtiön toimiala olisi logistiikka-, kuljetus-, hankinta- sekä muut mahdolliset omistajien ydintoimin-
taa tukevat palvelut. Nämä kattavat esimerkiksi hankintapalveluja ja kuljetustenohjausta.

• Yhtiö toimisi yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankin-
tayksiköille palveluita tai puitejärjestelyitä.



Hankinnat

• https://hyvinvointialue.kainuu.fi/hankinnat

• Kainuun hyvinvointialueen hankintapalvelut kilpailuttaa julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksesta annetun lain mukaiset hankinnat sekä muutkin yli 15 000 euron arvoiset 
hankinnat.

hankintasuunnittelija  Merja Kemppainen

040 688 4160

merja.j.kemppainen@kainuu.fi 

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/hankinnat


Osallistu! 

Elinkeinopoliittinen
työryhmä

Jäsenyritysten edustajat
tervetulleita

Seuraava kokous
20.4.2023

Ilmoittaudu
hanna.hietala@sailab.fi

Startti eli sääntelyvartti
joka keskiviikko klo 8.15.

Avoin kaikille

Nappaa pysyvä
ilmoittaumuslinkki

Sailab.fi tapahtumista.

MedLoop –
osaamiskeskus

Tulossa keväällä 2023

Innovatiiviset hankinnat
Vaikuttavat hankinnat

Jäsenille jäsenhintaan

Vastaa kyselyyn ratkaisuista ja tuotteista, jotka auttavat
hyvinvointialueita saavuttamaan tavoitteet.



Terveysteknologian
hankintasivut

mm.

• Ilmoita hankintojen
epäkohdista

• Hyvinvointialueiden
hankintayksikköjen
yhteystiedot

• Hyvän hankinnan
huoneentaulut

• HVArttien aineistot
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