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Verkoston ydinnäkökulma on terveydenhuolto- ja sosiaalialan eri tehtävissä toimivan henkilöstön
hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen kohdistamalla kehittämispainotteinen mielenkiinto ergonomisin
toimenpitein toteutettavaan työn ja työtehtävien kehittämiseen ja niiden hyvään hallintaan. Verkoston
toiminnan arvot ja eettiset toimintasäännöt on kuvattu omassa asiakirjassaan. Tässä asiakirjassa
kuvataan
verkoston
ja
potilaiden
avustamisen
apuvälineiden
sekä
laitteiden
maahantuojien/valmistajien/myyjien yhteistyön eettiset toimintasäännöt.
Apuvälineiden ja laitteiden maahantuojat/valmistajat/myyjät sekä heidän edustajansa voivat liittyä
jäseniksi verkostoon, kuten muutkin jäsenyydestä kiinnostuneet. Tällöin verkostoon osallistumisen
kriteerinä on toiminnan arvojen ja eettisten toimintasääntöjen hyväksyminen sekä velvollisuus osallistua
aktiivisesti edistämään käsiteltävää asiaa omassa ammatillisessa asiantuntijaroolissaan.
Yhteistyön arvot ja eettiset toimintasäännöt on kuvattu alla olevassa taulukossa.
Yhteistyön arvot ja eettiset toimintasäännöt
Avoimuus
Verkoston
kotisivuilla
(www.sotergo.fi)
ilmoitetaan
vuosittaisesta
verkostoseminaarista ja tarjotaan yhteistyöyrityksille mahdollisuutta osallistua
seminaarin apuvälinenäyttelyyn kunkin seminaarin ohjelman puitteissa.
Näyttelyn osallistumisen ehdoista sovitaan seminaarin järjestäjien kanssa
etukäteen.
Vastuullisuus

Tiedon lähettäjä on vastuussa verkostolle jakeluun laittamastaan tiedosta.
www-sotergo.fi / Työturvallisuuskeskus vastaa ajan tasalla olevasta luettelosta
verkostoon kuuluvista henkilöistä.

Luottamuksellisuus

Luottamuksellinen suhde verkoston jäsenen ja hänen työnantajansa sekä
yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminnan lähtökohta. Tiedon välittäjän tulee
selvittää työnantajalleen tai yhteistyökumppaneilleen, että tiedon välittäjä on
mukana verkoston toiminnassa. Kun tiedon lähettäjä merkitsee verkoston
yhdyshenkilöille lähettämäänsä viestiin sanan ”luottamuksellinen”, tietoa ei
jaeta eteenpäin. Jäsenten muodostamat pienet foorumit (esim. alueellinen,
erityisaihetta käsittelevä) edistävät tiedon välittymistä ja luottamuksellisuutta.

Tasavertaisuus

Kaikki apuvälineiden sekä laitteiden maahantuojat/valmistajat/myyjät ovat
tasavertaisia oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen.

Sitoutuneisuus

Verkosto ottaa uusia tahoja toiminnan piiriin, ja verkostosta voi poistua
ilmoittamalla siitä verkoston yhteyshenkilölle Työturvallisuuskeskukseen.

Osallisuus

Itse kukin tunnistaa ja tiedostaa oman roolinsa osana yhteistoiminta- ja
tiedonvälitysverkostoa. Verkosto voi elää ja toimia vain, jos sen jäsenet
toimittavat taholtaan itse aktiivisesti tietoa verkostoon.

Vuorovaikutteisuus

Tarvitaan yhteistä keskustelua apuvälineiden ja laitteiden toimintojen,
rakenteiden ja käytön kehittämiseksi hoitotyön tarpeita vastaamaan.

Tiedonvälitys

Tavoitteena on tehokas tiedonvälitys yhteistyötahojen kesken.

Verkoston toiminnassa ja yhteistyössä noudatetaan sekä yksityisyydensuojaa että tietosuojaa
koskevaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä.

