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Kaikki alkaa - äidistä
Aika on aluton ja loputon. Se yhdistää kaksi
ajattomuutta. Se on portti kahden pimeyden
välillä. 

Se on päätön rihma, jota tuntematon käsi kerii
olemattomasta olleeseen maailmain vavistessa.

****



Äiti	lukuna	ja	tietona • Nainen s. 1948
• Toimistovirkailija ja yrittäjä
• 174 cm, 48-60kg
• 3 lasta
• Työuran pituus keskimäärin 40 

vuotta
• Keskiansio 3000 – 3500 e/kk
• Työuran kokonaisansio 

arviolta 1-1,5 miljoonaa euroa
• Maksetut verot ja 

veroluonteiset maksut tästä 
noin arviolta kolmannes eli 0,5 
miljoonaa

• Yksi perusterveydenhuollon 
käynti n 80-100 euroa

• Yhden sairaalapäivän hinta 
kunnalle noin 500 euroa
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Yli	65-vuotiaiden	osuus	väestöstä	kasvaa	
vuosina	2014-2040

2014 2025 2040



Julkiset	hankinnat	ja	sosiaali-
ja	terveysala
• Julkisten hankintojen arvo on Suomessa jo lähes 30-35 miljardia euroa vuodessa, mikä 

lähentelee viidennestä BKT:sta. (EK)

• HILMA-kanavasta kerättyjen tietojen mukaan terveydenhuollon julkisten hankintojen arvo oli 
noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2012 (TEM raportteja 34/2013) 
• Summa koostuu kuntien ja kuntayhtymien, Kansaneläkelaitoksen ja Valtiokonttorin 

terveydenhuollon ostopalveluista ja ulkoistuksista sekä julkisten 
työnantajaorganisaatioiden palveluista. 

• Sosiaalipalveluissa julkisten hankintojen arvo oli arviolta 1,5 miljardia euroa

• ONKO HANKINTATOIMI TÄSSÄ AJATTELUTAVASSA KULUJEN GATEKEEPER?



Entäs jos…
Mekin ajattelisimme toisin?



Terveydenhuollon	investoinnit	
terveyshyödyn	tuottamiseen	2014



Investoinnit	terveyshyötyyn:	
suhdelukuna	BKT



Investointi	terveyshyötyyn	– jos	
tuotto-odotuksena	
eliniänajanodotteen	nousu	

OECD: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm, 15.10.2017



Investointi	terveyshyötyyn	– jos	
tuotto-odotuksena	on	tasa-arvoisuus

OECD: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-europe-23056088.htm, 15.10.2017



Lääkkeillä saavutetaan 
hyvä hyötysuhde - entä 
terveysteknologialla?

Bruttokulut ja 
asiakasmäärät 
tietopaketeittain
Etelä-Karjalassa
-sis. Eksoten toiminnan lisäksi Kelan 
korvaamat lääkkeet ja matkat

Asiakkaat
124 805

Kustannukset
544 866 671 €



Eu- analyysi	julkisten	
hankintojen	osalta
• Strengths

• Finland has a high-performing procurement system, which is virtually unaffected by
corruption. 

• It provides good value for money to taxpayers and a transparent business environment. These
strengths stem principally from: various control levers minimising opportunities for corruption; a 
rigorous regulatory framework combined with a strongly legalistic tradition of  administrative
culture; as well as a highly efficient review system whose main peculiarity is the absence of  
barriers for tenderers to have their case revised by the MC. 

• Weaknesses
• Public procurement in Finland continues to suffer from a few deficiencies in its strategic

dimension. In this regard, procurement still cannot be considered as an adequate driver of 
innovation. What is more, there are few calls for tenders, as well as shortcomings in the expertise
of  procurement practitioners. 

• Additionally, Finland could also do more to develop the involvement of SMEs in public
procurement. In fact, its share of  the total value of  public contracts is slightly lower than
elsewhere in the EU and the proportion of  SMEs using electronic tender systems is less than half
of  the EU average (6% as compared to, against 13% at EU level). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/fi.pdf,	17.10.2017



Julkisilla	hankinnoilla	on	valtava	merkitys	
terveyshyödyn	tuottamisessa	ja	
terveysteknologian	hyödyntämisessä

• Kysymys on siitä miten hankintatoimi nähdään:
• Logistinen toimija
• Rahakirstun vartija vai 
• Terveyshyödyn tuottaja
• Yhteistyön mahdollistaja

• Kysymys on siitä, miten terveysteknologia nähdään
• Tavara
• Tärkeä väline terveyshyödyn tuottamiseen



Joitain lukuja.	
• Suomessa syntyi 52 814 lasta vuonna 2016. Lisäksi vuosittain syntyy noin 500 alle 1500 grammaa

painavaa pikkukeskosta. (Stat ja THL)

• Vuonna 2011 uusia syöpätapauksia todettiin 15 018 miehellä ja 14750 naisella. Samana vuonna
syöpään kuoli 6107 miestä ja 5546 naista. (THL)

• Parkinsonin tautia sairastaa noin 14 000 suomalaista 2014 (Suomen Parkinson-liitto) 

• Tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 50 000 henkilöä, tyypin 2 diabetesta arviolta 500 000 
suomalaista (tilasto päivitetty 2015, THL). Jalkahaava ilmenee 15-25%:lla diabeetikoista. 5-8 
prosentilla diabeetikoista jalkahaava johtaa vuoden aikana nilkan yläpuoliseen amputaatioon.

• Vuosittain Suomessa tapahtuu 30 000 – 40 000 luunmurtumaa (Osteoporoosi Käypä hoito –
suositus)



52814

29768

14000

50000

35000

50000

35000

24000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Syntynyttä Uusia syöpiä Parkinsonin 
tautia sairastavia

Diabetes I 
sairastavia

Luunmurtumia Sairastaa 
tulehduksellista 
suolistosairautta

Nivelreumaa 
sairastavia

Saa 
aivohalvauksen

Ihmislukuja

Lähteet: Stat, THL, Parkinson-liitto, Crohn &Colitis, Käypä hoito -suositukset



Uudistuva	Sailab –
MedTech Finland	ry
Terveemmän elämän palveluksessa



Sailab – MedTech Finland	ry:n	
ydinajatus

Tavoitteena on että 
potilaille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan tarjota 

laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä 
innovatiivisia terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä 

palveluita.



Sosiaali- ja	
terveydenhuollon
ratkaisut
• Terveysteknologia luo ratkaisuja, joilla 

parannetaan suomalaisten elämänlaatua

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat 
voivat terveysteknologian avulla 
entisestään parantaa terveydenhuollon 
laatua ja tehokkuutta

• Entista ̈ useammalle ihmiselle 
mahdollistetaan omaehtoinen ja 
itsenäinen eläma ̈ ja tuetaan työ- ja 
toimintakykyä



Omaehtoinen
elämä
• Terveysteknologia mahdollistaa 

omaehtoisen elämän

• Suomi ikääntyy, huoltosuhde heikkenee 
ja terveydenhuoltoon tulee yha ̈ enemmän 
painetta. Ikääntyminen on paitsi 
väestötieteellinen myös taloudellinen ja 
inhimillinen kysymys. 

• Ihmiset voivat elää tilastaan, 
sairaudestaan tai vammastaan 
riippumatta mahdollisimman 
täysipainoista elämää



Elinvoiman lähde
• Terveysteknologia tuo Suomeen 

investointeja ja työtä

• Terveysteknologian investoinnit, 
tutkimus ja tuotekehitys sekä vienti 
vauhdittavat Suomen talouskasvua. 

• Suomi voi houkutella esiin alan uusia 
innovaatioita seka ̈ nostaa 
terveysteknologian taloudellista 
merkitysta ̈ ja kykya ̈ houkutella 
investointeja Suomeen. 



Hyvä
syntyy yhdessä tekemällä,

myös hankinnoissa



Kyse on	aina
ihmisestä.	Äidistä.

***
Me näemme siitä kulloinkin pisteen, yhden ainoan
ikuisesti etenevän pisteen, jonka ohi me kuljemme
matkallamme tuntemattomuuteen. 

Siihen lankeaa valo, jota me nimitämme elämäksi.

- Uuno Kailas



Terveemmän	elämän	palveluksessa.


