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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 ja hyvinvointialueiden
julkisiin tietoihin.



Lapin hyvinvointialue



Lapin hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue

• 21 kuntaa

• Pinta-ala 100 366,89 km2

• Asukasmäärä 176 494

• 1,8 asukasta /km2

Alueen erityispiirteitä:

• Pitkät välimatkat

• Ikääntyminen

• Heikko talous, ikäsidonnaiset kustannukset

• Saamenkieliset palvelut

• Turistit



Etäisyydet
• Lapin etäisyyksiä hahmottaa

Kolttasaamelaisten kulttuuriyhdistyksen
julkaisemasta karttakuvasta, joka kertoo
kuinka pitkä matka on Sevettijärveltä
palveluiden ääreen.

• Useissa tapauksissa hoitoa haetaan
Rovaniemeltä, jonne on matkaa
• Ranualta 73,2 km
• Sodankylästä 108,5 km
• Kittilästä 133,3 km
• Enontekiöltä 227,8 km
• Utsjoelta 382,8 km

Kuva: IS



Miten vastata etäisyyden
haasteisiin?
Kärkitoimenpiteet vuodelle 2023

Tuetaan kansalaisia hyvinvointia ja terveyttä edistävään elämäntapaan 

• Kansansairauksien ehkäisyllä ja hyvällä hoidolla

• Elintapaohjauksella

• Mielenterveyttä tukevilla arjen rakenteilla ja toimivilla palveluilla

Tuetaan ikäihmisten aktiivisuutta ja toimintakykyä

• Ennaltaehkäisyllä

• Monimuotoisella kuntoutuksella

Pitkien etäisyyksien 
lisäksi haasteena 
joukkoliikenteen 
puute. 

Digitalisaatio? 
Haasteena ikääntynyt 
väestö.

Liikkuvat palvelut? 



Vaikuttavuus

Kohdennamme voimavarat tunnistettuihin väestön palvelutarpeisiin
ja tutkittuun tietoon

Mitoitamme ja optimoimme resurssit väestön palvelutarpeiden
mukaisesti. Kohdistamme resursseja vaikuttavaan toimintaan.

Mittarit: tarvevakioidut kustannukset, erikoissairaanhoidon osuus
sotekustannuksista, ehkäisevien ja perustason palvelu- ja hoitoketjuissa, 
järjestämisen kustannukset: oma toiminta, ostopalvelut palveluseteli ja 
avustukset, digitalisaatio-ohjelma on laadittu ja otettu käyttöön.



Lähde: THL



Prosessihaasteita

• Tiedonkulku sisäisesti

• Tiedottaminen kumppaneille

• Prosessien selkeys

• Järjestelmät

➢ Lapin hyvinvointialue esimerkkinä, ei ainoana

➢ Onko yritykselläsi ollut vastaavia tai 
samankaltaisia haasteita? Informoi Sailab –
MedTech Finlandia tilannekuvan
hahmottamiseksi, käsittelemme tietoja
luottamuksellisesti.

➢ hanna.hietala@sailab.fi / 041 544 9500

mailto:hanna.Hietala@sailab.fi




Hankinnat


	Slide 1: HVArtti
	Slide 2: HVArtti: mikä se on? 
	Slide 3: Lapin hyvinvointialue
	Slide 4: Lapin hyvinvointialue
	Slide 5: Etäisyydet
	Slide 6: Miten vastata etäisyyden haasteisiin?
	Slide 7: Vaikuttavuus
	Slide 8
	Slide 9: Prosessihaasteita 
	Slide 10
	Slide 11: Hankinnat

