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1. Yleistä

Terveysteknologia tarjoaa yli 500 000 ratkai-
sua, jotka hyödyttävät potilaita, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisia sekä muita si-
dosryhmiä ja auttavat rakentamaan kestävää 
yhteiskuntaa. Ala kehittyy voimakkaasti ja tar-
vitsee vahvan puolestapuhujan.

Toimialajärjestö Sailab – MedTech Finland ry:n 
toimikausi 2017 oli uudistumisen aikaa. Sailab 
– MedTech Finland ry päivitti toimintavuoden 
aikana nimensä, säännöt, strategian sekä talo-
udellisen ja hallinnollisen toimintatavan. Yhdis-
tys toteutti myös viestintäuudistuksen ja aloitti 
viestinnän välineiden päivittämisen ottamalla 
käyttöön uuden graafisen ilmeen, materiaalit ja 
uudet nettisivut. 

Lisäksi yhdistys laati Terveysteknologian sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eetti-
sen ohjeen MedTech Europen ohjeen pohjalta 
ja teetti mainekyselyn sekä toimialaselvityksen 
systemaattisen vaikuttamistyön ja toiminnan 
kehittämisen pohjaksi.

Mainekyselyn tulosten sekä kasvaneen jäsen-
yritysmäärän perusteella Sailab – MedTech 
Finland ry vuoden aikana onnistui vahvista-
maan ja kehittämään toimintaansa suhteessa 
jäsenyrityksiin, potentiaalisiin jäsenyrityksiin 
sekä lisäsi tunnettuuttaan ja vaikuttavuuttaan 
terveydenhuollon vaikuttajana, kehittäjänä ja 
toimialan/jäsenyritysten toimintaedellytysten 
parantajana.

Toimialaselvityksen ja mainekyselyn tulosten 
perusteella terveysteknologia-alan ja –yritys-
ten maine on hyvä, ala nähdään merkittävä-
nä ja tulevaisuus vahvana. Jäsenyritykset (106 
31.12.2017) työllistävät Suomessa noin 4000 
henkilöä, joista valtaosa on korkeastikoulutettu-
ja. Jäsenyritysten ilmoittama liikevaihto oli 2017 
yli 1,4 mrd ja terveysteknologian kokonaisvien-
niksi arvioidaan noin 2 miljardia. Kehittymisnä-
kymiä pidetään positiivisina.

Terveysteknologian osalta haasteena on T&-
Ki-toiminta. Vain 19,6% Sailab – MedTech 
Finland ry:n jäsenyrityksistä tekee tutkimusta 
ja tuotekehitystä Suomessa. Muihin pohjoismai-
hin verrattuna luku on varsin pieni. Kuitenkin 
jäsenyrityksillä olisi paljon tarjottavaa elinvoi-
maisen Suomen kehittämiselle. Investointien 
ja työpaikkojen syntymisen lisäksi myös kan-
sainvälisten verkostojen ja osaamisen vahvista-
miselle yhteistyössä on tilausta. Samalla vahva 
T&Ki-ekosysteemi ja eri tahojen yhteistyö vah-
vistaisi terveysalan start-uppien syntymistä ja 
markkinoiden kehittymistä. 

Erityispiirteen vuodelle 2017 antoi yhdistyk-
sen juhlavuosi. Sailab – MedTech Finland ry 
on merkitty yhdistysrekisteriin vuonna 1977, jo-
ten vuonna 2017 yhdistys täytti 40 vuotta. Tätä 
juhlistettiin Terveysteknologia Nyt! -juhlasemi-
naarissa 13.12.2017. Seminaariin osallistui miltei 
100 jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajaa.



KUINKA TYYTYVÄINEN OLET OLLUT SAILAB – MEDTECH FINLANDIN VIESTINNÄN 
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2. Kansallinen vaikuttaminen ja 
edunvalvonta

Sailab – MedTech Finland ry on terveystekno-
logiayritysten vaikuttaja- ja edunvalvontajär-
jestö. Tavoitteena on luoda Suomeen sellainen 
toimintaympäristö, että suomalaiselle tervey-
denhuollolle ja ihmisille voidaan tarjota uusia, 
innovatiivisia ja kustannusvaikuttavia terveys-
teknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palve-
luita. Lisäksi erikokoisten ja erityyppisten yri-
tysten toimintamahdollisuudet on turvattava.

Kansalliselle vaikuttamistyölle ja edun-
valvonnalle asetettiin toimikaudelle 
2017 seuraavat tavoitteet:

• yhdistys vahvistaa kansallisesti vaikuttavuut-
taan ja edunvalvontaansa vuoden 2017. 

• yhdistys on luotettava, asiantunteva ja tasa-
puolinen ja rakentaa tavoitteidensa toteutta-
miseksi yhteistyötä ja kumppanuuksia.  

2.1. Mainetutkimuksen mukaan terve-
ysteknologian maine on hyvä ja merkitys 
vahvistuu
Yhdistyksen mainetutkimuksessa 2017 verrattiin 
asiantuntijuuden ja vaikuttamistyön kehittymis-
tä vuoteen 2016. Molemmat tutkimukset toteutti 
Aula Research ja sidosryhmät olivat samoja. Mai-
netutkimuksen tulokset olivat positiivisia, kehit-
tymistä oli tapahtunut kaikilla tasoilla. 

Vaikuttamistyön osalta yhdistyksen hal-
litus antoi vuoden aikana seuraavat lau-
sunnot:
• 11 .10.2017 STM097:00/2017 ja  STM/ 

3884/2017 lausunto koskien terveydenhuol-
lon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 
muuttamista

• 15.12.2017 lausunto koskien hallituksen esi-
tysluonnosta laista asiakkaan valinnanva-
paudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

 
Lisäksi Sailab – MedTech Finland ry osallis-
tui IVD- ja MD –asetusten kuulemistilaisuuteen 
Valvirassa ja eduskunnan sosiaali- ja terveys-
valiokunnan kokouksessa. Yhdistys nosti esiin 
kuulemisissa erityisesti kielisäädöksiin liittyvät 
asiat ja sujuvan markkinoille saattamisen.

Sailab – MedTech Finland ry:n hallituksen ko-
kouksessa 25.8.2017 päätettiin vaikuttamisasia-
kirjan valmistelu siirtää vuodelle 2018. Siirron 
syynä oli strategisen työn viimeistely syksyn 
2017 aikana.

2.2. Terveysteknologia terveemmän elä-
män palveluksessa: strategiauudistus 
antaa pohjan vahvalle vaikuttamistyölle 
Toimintakauden 2017 tavoitteena oli kehittää 
Sailab – MedTech Finland ry:n systemaattis-
ta, suunnitelmallista ja ennakoivaa vaikutta-
mis- ja edunvalvontatyötä siten, että maakunta-
vaaleissa (2018) ja eduskuntavaaleissa (2019) 
yhdistyksellä on selkeät vaikuttamistavoitteet 
ja -suunnitelmat. Ennakoivan vaikuttamistyön 
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suunnittelu oli ja on osa yhdistyksen strategia-
prosessia. 

Strategiauudistus toteutettiin vuoden 2017 ai-
kana ja se käynnistettiin 27.-28.1.2018 Sailab – 
MedTech Finland ry:n hallituksen strategia- ja 
kehittämispäivillä.

Kehittämispäivillä yhdistyksen hallitus 
teki laajan toimintaympäristöanalyysin. 
Analyysissa nostettiin esiin muun muas-
sa seuraavat asiat:

• Toimintaympäristöä leimaa kaiken kaikkiaan 
muutos ja epävarmuus

• Maailman poliittinen tilanne epävakaa ja ke-
hitys jatkuu

• Perinteinen politiikka murroksessa
• Julkisen talouden tila ja Suomen ikääntymi-

nen ovat suuri paine
• Soteuudistus ja terveydenhuollon kentän 

muu muutos etenee
• Terveysteknologian uusi aikakausi on alkanut
• Regulaation määrä lisääntyy ja läpinäkyvyy-

den vaade kasvaa
• Hankinnoissa osaamisen vaatimus kasvaa
• Perinteisestä potilaasta tulee entistä vahvem-

min (vaativa) asiakas

Yhdistyksen hallitus totesi, että Sailab – Med-
Tech Finland ry haluaa olla toiminnassaan ja 
viestinnässään lähellä ihmistä ja tarjota ratkai-
suita. Sailab – MedTech Finland ry:n ja terve-
ysteknologian toimialan arvoiksi nostettiin seu-
raavat asiat:

Välittävä
Vakuuttava
Ymmärrettävä

Stragiatyötä jatkettiin keväällä 2017 työpajoissa, 
joihin osallistui laajasti jäsenyritysten edusta-
jia. Keskustelussa nousi esiin, että terveystekno-
logia luo ratkaisuja, joilla parannetaan suoma-
laisten elämänlaatua ja hoitoa sekä palveluita. 

Terveysteknologian avulla ihmiset voivat elää 
tilastaan, sairaudestaan tai vammastaan riippu-
matta mahdollisimman täysipainoista elämää. 
Entistä useammalle ihmiselle mahdollistetaan 
omaehtoinen ja itsenäinen elämä ja tuetaan työ- 
ja toimintakykyä.
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Jäsenyritykset nostivat esiin myös sen, että ki-
ristyvässä taloudessa ja muutoksessa sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja muiden sidosryhmien 
toimijat voivat terveysteknologian avulla enti-
sestään parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
laatua ja vaikuttavuutta sekä käyttää olemassa 
olevia resursseja viisaammin. 

Kolmantena isona kokonaisuutena nostettiin 
esiin se, että terveysteknologia tuo Suomeen 
investointeja ja työtä. On selvää että vauhdilla 
kehittyvän toimialan investoinnit, tutkimus ja 
tuotekehitys sekä vienti vauhdittavat Suomen 
talouskasvua. Kysymys, joka keskusteluissa he-
räsi on se miten Suomi voi houkutella esiin alan 
uusia innovaatioita sekä nostaa terveysteknolo-
gian taloudellista merkitystä ja kykyä houkutel-
la investointeja Suomeen. 

Työpajojen ja Sailab – MedTech Finland ry:n 
hallituksen työskentelyn pohjalta terveystek-
nologian Strategiset tavoitteet hyväksyttiin 
14.12.2017 yhdistyksen syyskokouksessa. Ta-
voitteena on, että vuoteen 2020 mennessä ter-
veysteknologia ymmärretään vahvasti osak-
si sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Yhdistyksen 
vaalivaikuttamisen valmistelu aloitettiin loppu-
vuonna 2017 suunnitelmien mukaisesti.

2.3. Sailab - MedTech Finland ry terve-
ysteknologiayritysten tukena Suomessa 
-toimialaselvitys  valmistui 
Vaikuttamistyön tausta-aineistoksi laadittiin 
“Sailab – MedTech Finland ry: Terveysteknolo-
giayritysten tukena Suomessa”- toimialaselvi-
tys. Toteuttajaksi valittiin johdon assistenttioh-
jelmassa opiskelija Saija-Annica Tuominen, 
Haaga-Heliasta. Saija-Annica toteutti toimi-
alaselvityksen opinnäytetyönään. Työtä ohja-
si toimeksiantajan puolelta Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimitusjohtaja. Selvitys valmistui 
14.12.2017 ja Saija-Annica sai siitä parhaimman 
mahdollisen arvosanan.

Toimialaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena, 
joka lähetettiin jokaiselle Sailab – MedTech 
Finland ry:n jäsenyritykselle. Toimialaselvityk-
seen vastasi noin puolet yhdistyksen sen hetki-
sistä jäsenyrityksistä. 

Selvitys antaa yleiskuvan terveysteknologian 
toimialasta sekä sen näkymistä ja tarpeista vai-
kuttamistyön tueksi. 

Selvityksessä Sailab – MedTech Finland ry:n 
yli sadalla jäsenyrityksellä on 500 000 eri-
laista teknologista ratkaisua, yli 4000 työn-
tekijää, joista 2/3 on korkeasti koulutettua. 

Terveysteknologia tarjoaa
vaikuttavia hyvinvoinnin

ratkaisuja

Sosiaali- ja
terveydenhuollon

ratkaisut

Terveysteknologia mahdol-
listaa ihmisten omaehtoisen 

elämän

Omaehtoinen
elämä

Terveysteknologia tuo
Suomeen investointeja ja

osaamista

Elinvoiman 
lähteet

Terveysteknologia on
terveyden tulevaisuus

Terveemmän
elämän

palveluksessa

TERVEYSTEKNOLOGIAN STRATEGIA TIIVISTETTYNÄ:
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Jäsenyrityksillä on yli 1,4 mrd:n euron liike-
vaihto. Toimialaselvitys löytyy kokonaisuu-
dessaan osoitteesta: www.theseus.fi/hand-
le/10024/139097 >>

3. Sote- ja maakuntauudistus 
muuttaa terveysteknologian 
hyödyntämistä

Sailab – MedTech Finland ry seurasi sote- ja 
maakuntauudistuksen ja siihen liittyvien muiden 
uudistusten (rahoitus, valvonta, tuottajat) edis-
tymistä ja kehittymistä sekä tiedotti siitä jäsen-
yrityksiään toimintasuunnitelman mukaisesti.  

Yhdistys julkaisi vuoden aikana 9 jäsenkirjet-
tä, joissa jokaisessa käsiteltiin maakunta- ja so-
teuudistuksen tavoitetta. Konseptiksi muodos-
tui yhdistyksen toimitusjohtajan sotetervehdys 
kirjeen alkuun. 

Sailab – MedTech Finland ry:n toimitusjohta-
ja Simik osallistui useiden jäsenyritysten hen-
kilöstötilaisuuksiin vuoden 2017 antaen muun 
muassa sote- ja maakuntauudistuskatsauksen.

Yhdistys järjesti myös useita muita asiantunti-
jatilaisuuksia, joissa soteuudistusta käsiteltiin. 
Sote oli pääaiheena Sailab – MedTech Finland 
ry:n ystävänpäiväillassa 14.2.2017, jossa kan-
sanedustaja Mari-Leena Talvitie käytti pääpu-
heenvuoron. Ystävänpäiväilta oli avoin kaikille 
Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille 
ja siihen osallistui 20 henkilöä

13.6.2017 ylimääräisessä yhdistyksen kokouk-
sessa Ellun kanojen toimitusjohtaja, entinen 
Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen loi 
poliittisen tilannekatsauksen maakuntauudis-
tukseen ja soteen. Puheenvuoro sai ylimääräi-
sen dramaattisen juonteen, kun Suomen hal-
litus oli hajoamaisillaan Perussuomalaisten 
jakauduttua kahtia. Tujusen lopettaessa pu-
heenvuoroaan myös hallituksen ero peruun-
tui. Sote ei kuitenkaan vielä tullut valmiiksi.

Soteuudistus oli yhtenä kärkipuheenvuorona 

18.10.2017 Terveydenhuollon valtakunnallises-
sa hankintaseminaarissa STM:n Kari Hakarin 
alustamana. Tavoitteena oli ymmärtää, miten 
hankinnat uudessa rakenteessa järjestetään. 
Tuntumaksi jäi, että uudessa mallissa maakun-
tien ja yhteistyöalueiden osuus tulee olemaan 
merkittävä.

3.1. Hankinnat uudessa soteympäris-
tössä
Terveysteknologian kannalta olennaista on, 
että sote-uudistuksessa luodaan sellainen toi-
mintaympäristö, jossa kaikilla jäsenyrityksillä 
on tasapuoliset edellytykset ja mahdollisuudet 
tarjota tuotteitaan, välineitään ja palveluitaan 
terveydenhuollon käyttöön ja potilaiden par-
haaksi. 

Vuoden 2017 tavoitteeksi päätettiin, että yhdis-
tys edistää arvopohjaisen, potilaslähtöisen ajat-
telun viemistä hankintakäytäntöihin sekä edis-
tää tilausvälitysjärjestelmän käyttöönottoa. 

3.2. Systemaattiseen yhteistyöhön Er-
va-alueiden hankinta- ja logistiikkajoh-
don kanssa 
• Sailab – MedTech Finland ry:n hallitus järjesti 

kolme yhteistapaamista ERVA-alueiden han-
kinta- ja logistiikkajohdon kanssa. 

• Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 
24.1.2017 Sailab – MedTech Finland ry:n toi-
mistolla ja alustajana toimi erityisavustaja 
Anssi Kujala (VM). 

• Toinen tapaaminen järjestettiin 6.6.2017 Ho-
telli Vaakunan kokoustiloissa. Kokoukseen 
osallistuivat myös kansanedustajat Sari Sar-
komaa ja Sanna Lauslahti. 

• Kolmas vuoden tapaaminen järjestettiin se-
minaarina 7.-8.9.2017 Mustiossa. Tällöin käsi-
teltiin arvopohjaista hankintaa ja mallinnet-
tiin sen mukaista prosessia.

Tapaamisissa oli läsnä kaikkien ERVA-aluei-
den edustajat: Jyrki Putkonen (Hus-logis-
tiikka), Juha Putkonen / Päivi Kurjenniemi /  
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Antti Ukura (OYS), Jarkko Mattila (ISTEK), Ou-
ti Kalske (TYKS) sekä Petteri Paavola (TAYS) / 
Antti Vaden (Tuomi-Logistiikka)

Myös valtakunnallisesti keskitetyn hankinnan 
osalta jatkettiin vaikuttamistyötä tilanteen vält-
tämiseksi. Yhdistys järjesti 1.3.2017 pyöreän 
pöydän tilaisuuden, johon osallistui eri sidos-
ryhmien edustajia. Keskusteluissa todettiin yh-
teisen, yhdistysvetoisen vaikuttamistyön mer-
kitys yhteishankintojen palvelukeskuksen ja 
keskitetyn terveysteknologiahankinnan pois-
tamiseksi lakiesityksistä syksyllä 2016. 

3.3. Terveydenhuollon valtakunnalli-
seen hankintaseminaariin osallistui yli 
300 toimijaa 
Yhdistys järjesti jäsenyrityksille ja muille sidos-
ryhmille Terveydenhuollon valtakunnallisen 
hankintaseminaarin 18.10.2018 , jonka iltapäi-
vän osuus keskittyi arvon tuottamiseen hankin-
nan avulla. Luennoitsijoina olivat muun muassa 
professori Paul Lillrank, BSC:n Martin Bergius 
sekä TEM:n edustajat. Tilaisuuteen osallistui 
320 henkilöä ja palaute oli positiivista.

Yleisarvio Terveydenhuollon valtakunnallisen 
hankintaseminaarin onnistumisesta oli varsin 
hyvä (1= erittäin heikko, 5=erittäin hyvä):

3.4. Hankintojen strateginen ulottu-
vuus:  Sailab – MedTech Finland ry:n ja 
OYS:N MEAT -pilotti
Sailab – MedTech Finland ry:n eurooppalai-
nen kattojärjestö MedTech Europe loi yhdessä 
konsulttien kanssa arvopohjaisen hankinnan 
kehittämiseen excel-pohjaisen ja laajan Most 
Economic Advantage Tender (MEAT)- työka-
lun. Työkalun pilotointi käynnistettiin OYS:n ja 
Sailab – MedTech Finland ry:n yhteishankkee-
na keväällä 2017.

Pilotin tulokset esitteli OYS:n Antti Ukura Terve-
ydenhuollon valtakunnallisessa hankintasemi-
naarissa 18.10.2017. Pilotin tulosten perusteella 
MEAT-työkalua ei kokonaisuutena aktiivisesti 
edistetä. Pilotin aikana todettiin, että tarvetta on 
hyvien käytäntöjen ja konkreettisten keveiden 
työkalujen luomiselle. Tämä kirjattiin 2018 toi-
mintasuunnitelmaan.

Lisäksi yhdistys on ottanut vahvasti kantaa eri 
medioissa ja tapaamisissa siihen, että monipuo-
linen ja vireä markkina on kaikkien, erityisesti 
potilaan ja yhteiskunnan, etu. 

4. Innovaatiot terveydenhuollossa: 
koalitioiden rakentamista ja 
näkyvyyden vahvistamista

Sailab – MedTech Finland ry:n toimintakaudella 
2017 aloitettiin vähitellen keskustelun käynnis-
täminen entistä innovatiivisemman terveyden-
huollon sekä sen toimintaympäristön kehittä-
miseksi siten, että terveydenhuollon laitteilla, 
tarvikkeilla, teknologialla ja niihin liittyvillä 
ratkaisuilla ja palveluilla nähdään olevan vai-
kuttavuutta ja uusien tuotteiden käyttöönottoa 
edistetään. 

Yhdistys oli toimintasuunnitelman mukaises-
ti aktiivinen yhteistyökumppani Mediuutisten 
Terveysalan kasvustrategia –keskustelusarjas-
sa. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana nel-
jä (4) ja niissä kolmessa oli yhdistyksen jäsen-
yrityksen edustaja keskustelijana.31 42 5
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SuomiAreenalla toimitusjohtaja Simik osallis-
tui keskustelijana Lääketeollisuuden ja Nuor-
ten Lääkäreiden ”Hoitaako lääkäri minua” -ti-
laisuuteen Puuvillassa 14.7.2018. Keskustelua 
oli kuuntelemassa runsaasti ihmisiä ja keskus-
telu videoitiin.

SuomiAreenalla Sailab – MedTech Finland ry:n 
kutsuvierasillalliselle Peter Rosenblom´s Steak-
housessa osallistui 42 henkilöä. Tätä voidaan 
pitää erittäin onnistuneena, sillä alkuperäinen 
tavoite oli 8 henkilöä. Yhdistyksen puolesta ti-
laisuutta isännöivät hallituksen jäsenet Michael 
Berner ja Timo Saari sekä toimitusjohtaja Simik.

5. Kansainvälinen vaikuttaminen ja 
edunvalvonta

Sailab – MedTech Finland ry hoitaa kansainvä-
listä vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä pääosin 
MedTech Europen kautta. Tavoitteena on Med-
Tech Europen ja sen työryhmien sekä tapahtu-
mien kautta seurata eurooppalaisen, yhteisen 
regulaation kehittymistä terveysteknologiayri-
tysten osalta järkevään suuntaan ja pyrkiä vai-
kuttamaan siihen keskeisiltä osin. 

5.1. Pohjoismaista yhteistyötä vahvis-
tettiin: keskiössä Value Based Procure-
ment
Keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin pohjoismai-
sen yhteistyön vahvistaminen vuoden 2017 ai-
kana. Tavoite onnistui erittäin hyvin, kun yhdis-
tys aktivoitui yhteispohjoismaisen hankkeen ” 
Nordic MedTech Growth” osalta. Toimitusjoh-
taja Simik osallistui kolmeen yhteispohjois-
maiseen tapaamiseen (Oslo, Kööpenhamina ja 
Tukholma), jotka toimivat myös hankkeen oh-
jausryhmänä. Lisäksi toimitusjohtajan kirjoitta-
ma artikkeli Suomen arvopohjaisen hankinnan 
osalta toimitettiin Value Based Procurement –
julkaisuun syksyllä 2017. 

Toimitusjohtaja osallistui MedTech Europen kan-
sallisten yhdistysten tapaamiseen toukokuussa 
2017 Pariisissa. Tilaisuudessa käsiteltiin IVD- ja 
MD-regulaatiota, arvopohjaista hankintaa sekä 
eettisiä ohjeita. Lisäksi MEAT-pilotti oli osa vuo-
den tärkeimpiä kansainvälisiä toimintoja.

MedTech Europen vuosittainen suurtapahtu-
ma MedTech Forum siirtyi vuoden 2018 tam-
mikuulle, joten yhdistys ei tästä syystä voinut 
lähettää edustajiaan tilaisuuteen.

5.2. EU-asetus lääkinnällisille laitteille ja 
EU-asetus IVD- laitteille: vertailutyökalut 
yritysten avuksi
Euroopan komissio antoi ehdotuksensa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lää-
kinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/
EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen 
(EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta sekä ase-
tukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuis-
ta lääkinnällisistä laitteista. Asetukset hyväk-
syttiin toukokuussa 2017 ja niistä tuli suoraan 
sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 Yhdistyksen tavoitteena oli jäsenyritysten tie-
dottaminen asiasta. Yhdistyksen hallitus käsit-
teli IVD- ja MD-asetuksen aiheuttamia muutos-
tarpeita kokouksissaan 20.3.2017, 15.5.2017 ja 
27.10.2017. Lisäksi tilanteesta tiedotettiin jäsen-
yrityksiä jäsenkirjeissä.

Jäsenyritysten tueksi yhdistys järjesti yhteis-
työssä entisen Fihtan eli nykyisen HealthTech 
Finlandin, TEKESin ja Valviran kanssa yhteisen 
tilaisuuden 6.6.2017 asetuksen tuomista muu-
toksista. 

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille 
teetettiin vertailutyökalut molemmista asetuk-
sista. Työkalut julkaistiin 14.11.2017 yhteistyö-
kumppani Dittmar & Indreniuksella, Tilaisuu-
teen osallistui 20 jäsenyritysten edustajaa. 
Vertailutyökalut sisältävät vertailutekstin uu-
teen ja vanhoihin asetusteksteihin ja antavat 
kattavan kuvan muutoksista. Työkalut toimi-
tettiin yrityksille myös jäsenkirjeen välityksel-
lä. Health Technology Assessment (HTA) osalta 
yhdistys seurasi kansainvälistä tilanteen kehit-
tymistä, mutta ei ollut aktiivinen toimija resurs-
sien vähyydestä johtuen.

6. Järjestötoiminta: Sailab – Med- 
Tech Finland ry:n vahva uudistus

Yhdistyksen syyskokous päätti vahvistaa vuo-
den 2017 aikana Sailab – MedTech Finland ry:n 
merkitystä jäsenyritystensä puolestapuhujana 
ja vaikuttajan sekä asetti yhdistykselle tavoit-
teeksi jäsenetujen ja -palveluiden sekä jäsen-
hankinnan kehittämisen.

Tätä varten yhdistyksen toimintasuunnitelmaan 
kirjattiin, että Sailab – MedTech Finland ry kir-
kastaa strategisia tavoitteitaan ja identiteettiään 
vuoden 2017 siten, että se koetaan entistä vah-
vemmin jäsenyritystensä edustajaksi. 
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Sailab – MedTech Finland ry oli toiminut nimellä Sai-
Lab ry vuodesta 1992 saakka. Strategiatyön yhteydes-
sä todettiin, että yhdistyksen nimi ja sen täydenny-
sosio (sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittajat) 
ei kerro yhdistyksen toiminnasta riittävästi. Sailab – 
MedTech Finland ry:n hallitus perusti sääntötyöryh-
män, jonka puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jä-
sen Ilari Vaalavirta. 

Sääntötyöryhmässä päätettiin esittää kevätkokouksel-
le sääntömuutoksen yhteydessä, että yhdistyksen ni-
mi muutetaan kaikkien jäsenyritysten toimintaa pa-
remmin yhdistäväksi. Nimi Sailab – MedTech Finland 
ry hyväksyttiin ja otettiin käyttöön 13.6.2018 ylimää-
räisessä yhdistyksen kokouksessa ja merkittiin uu-
sien sääntöjen yhteydessä PRH:öön. 

Nimenmuutoksen ja kehittämistyön yhteydessä yh-
distyksen jäsenyys määriteltiin uudestaan. Yhdis-
tyksen hallitus päätti, että uudistuva yhdistys ha-
luaa olla edelläkävijä, aktiivinen toimija ja avoin 
sekä kumppanuuksia rakentava. Yhdistyksen halli-
tus totesi, että yhdistykseen voivat liittyä kaikki Suo-
messa toimivat oikeustoimikelpoiset terveystekno-
logian yhteisöt. 

Yhdistykseen liittyikin vuoden 2017 aikana useita 
uusia jäsenyrityksiä siten, että 31.12.2017 jäsenyri-
tysten määrä oli 106 yritystä.

6.1. Terveysteknologian sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyön eettiset oh-
jeet vahvistavat turvallisuutta, osaamista ja 
koulutusta
MedTech Europen eettisten sääntöjen implemen-
toinnin valmistelutyö aloitettiin Sailab – MedTech 
Finland ry:ssa keväällä 2017. 

Yhdistyksen hallitus asetti eettisen työryhmän, 
jonka puheenjohtajaksi valittiin hallituksen jäsen, 
Orion Diagnostican toimitusjohtaja Kaisa Tarkka-
nen. Eettinen työryhmä oli avoin kaikille jäsenyri-
tysten edustajille ja sen työskentelyyn osallistui 
vuoden aikana 20 eri yritysten edustajaa. Työ-
ryhmän sihteerinä toimi syyskuuhun asti Tuulia 
Berschewsky ja Tuulian vaihdettua työpaikkaa 
sihteerinä toimi toimitusjohtaja.

Työryhmä valmisteli käännöksen ohjeesta ja se 
hyväksyttiin hallituksessa esitettäväksi yhdis-
tyksen syyskokoukselle lokakuussa 2017. Hal-
lituksen käsittelyn jälkeen eettisen työryhmän 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tapasivat Suo-
men Hammaslääkäriliiton, Suomen Lääkärilii-
ton, Suomen sosiaalialan Korkeakoulutetut Ta-
lentian ja Tehyn edustajat ja olivat yhteydessä 

”
Uudistuva 

yhdistys on 
edelläkävijä, 

aktiivinen toimija 
ja avoin sekä 

kumppanuuksia 
rakentava.
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Suomen Lähi- ja perushoitajaliittoon.

Lisäksi työryhmän puheenjohtaja ja toimitusjoh-
taja konsultoivat Lääketeollisuus ry:ta, Fimeaa 
ja Valviraa sekä STM:n edustajia eettisen oh-
jeen osalta. Sekä sidosryhmät että jäsenyrityk-
set pitivät päivitettyä eettistä ohjetta selkeänä 
ja hyvänä. 

Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyön päivitetty eettinen ohje hy-
väksyttiin yksimielisesti yhdistyksen syyskoko-
uksessa 2017 joulukuussa täysin yksimielisesti 
ja sen velvoittavana voimaanastumisen päivä-
määräksi päätettiin 1.1.2018.

6.2. Jäsenedut ja -palvelut kehittyivät ja 
jäsenhinnat otettiin käyttöön
Yhdistyksellä oli 2017 hotellisopimukset kaik-
kien suurten hotelliketjujen kanssa jäsenyri-
tysten majoitusten ja kokouspalveluiden edul-
lisemman hinnan turvaamiseksi. 

Sailab Fennicaa koskevan kehittämiskyselyn se-
kä toimialaselvityksen yhteydessä jäsenyrityk-
siltä kysyttiin myös palvelu- ja jäsenetutarpei-
ta. Kysely tuotti joitain ideoita, mutta erityisen 
kattavaa kuvaa ei vielä saatu. Sailab – MedTech 
Finland ry otti käyttöön jäsenhinnat koulutuk-
siin ja palveluihin liittyen. Jäsenhinta on vähin-
tään -20% edullisempi kuin muille. 

Yhdistys järjesti myös jäsenetuna koulutuksia 
ja tapahtumia kilpailuoikeuteen ja tietosuoja-
lainsäädännön muutoksiin liittyvän koulutus-
tilaisuuden 6.3.2017 Dittmar & Indreniuksella 
ja EU-asetuksiin liittyvän koulutustilaisuuden 
14.11.2017. Näihin osallistui noin 15-20 henkilöä 
kuhunkin.

6.3. Sailog – tilaus- ja laskunvälitys-
järjestelmä edistää terveysteknologian 
kaupankäyntiä
Sailog –tilaus- ja laskunvälitysjärjestelmä on 
sähköinen laskunvälityskanava, joka kokoaa 
yhteen kaikki terveysteknologiayritykset sekä 
tilaajat. Palvelua oli kehitetty jo vuodesta 2013 
konsulttivetoisesti, mutta keväällä 2017 se siir-
rettiin kokonaisuudessaan projektiohjaukseen 
Sailab – MedTech Finland ry:n omistaman yhti-
ön Pro SL Oy:n alle. Järjestelmä pilotoitiin TYK-
Sissa ja siirrettiin myös KYS-ympäristössä tuo-
tantoon syksyllä 2017. 

Sailog on tilaus- ja laskunvälityspalvelu, joka 
on kehitetty yhteistyössä terveydenhuollon 

organisaatioiden ja terveysteknologiayritys-
ten kanssa. Terveydenhuollon organisaati-
ot voivat tilata Sailogin välityksellä hoito- se-
kä muita sairaalassa käytettäviä tarvikkeita ja 
laitteita järjestelmään mukaan liittyneiltä terve-
ysteknologiayrityksiltä. Palveluun sisältyy kak-
si erilaista käyttöliittymä mahdollisuutta, joista 
käyttäjäorganisaatiot voivat valita itselleen so-
pivan. ERP-liittymä on tarkoitettu kaikille yrityk-
sille, joilla on oma toiminnanohjausjärjestelmä 
(ERP) ja  paljon tilausliikennettä. Portaali-liitty-
mä puolestaan on tarkoitettu pienille yrityksil-
le, joilla ei ole käytössä omaa toiminnanohjaus-
järjestelmää (ERP). 

2017 vuoden aikana Sailogin pilottiprojekti, 
jossa osapuolina olivat Turun yliopistollinen 
sairaala (Tyks) ja Steripolar Oy, saatiin pää-
tökseen. Tuotantokäyttö aloitettiin 1.10.2017. 
Jatkokehityshankkeena Tyksin kanssa aloitet-
tiin laskun välitys- ja täsmäytystoimintojen ke-
hittäminen. 

Kuopion yliopistollinen sairaala (Kys) liittyi Sai-
logiin kesäkuussa 2017 ja tuotantokäyttö alkoi 
30.10.2018. Kertomusvuoden aikana uusittiin 
käyttö- ja liittymissopimuksen sisältö sekä teh-
tiin uudet sopimukset mukana jo olleiden sekä 
uusien liityjien kanssa. Lisäksi tehtiin Sailog liit-
tymisprosessikuvaus ja aloitettiin viikkotiedot-
teen julkaiseminen Sailogin etenemisestä. 

Sailog sujuvoittaa toimintaa ja tuo kilpailuetuja. 
Sailog tilausjärjestelmä edustaa alan kaupan-
käynnin teknistä kehitystä ja edistää merkittä-
vällä tavalla valtakunnallisesti terveydenhuol-
lon digitalisaatiota.

Sähköinen, automatisoitu tilausjärjestelmä vä-
hentää merkittävästi virheitä, tuo eri toimijat 
yhteen, tehostaa resurssien käyttöä ja vapaut-
taa henkilöresursseja ydin tehtävien suorittami-
seen. Sama tekniikka ja käytäntö on ollut päivit-
täistavarakaupan alalla jo vuosien ajan. Sailog 
automatisoi työtä ja vapauttaa resurssit hyöty-
käyttöön.

Sailogin kautta tilaukset voidaan tehdä kaikil-
ta toimittajilta keskitetysti yhden järjestelmän 
kautta, eikä tarvitse rakentaa kustannuksiltaan 
raskaita kahdenvälisiä yhteyksiä kymmenien 
toimijoiden kanssa.

Sairaaloiden ja tavarantoimittajien kaupan-
käynti tapahtuu vielä tällä hetkellä pääsään-
töisesti manuaalisesti (S-posti, puhelin). Sailog 
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automatisoi työtä ja vapauttaa resurssit hyöty-
käyttöön.

Sailogiin on helppo liittyä: se on valmis, testat-
tu palvelu, eikä tarvitse rakentaa omaa, kallista 
järjestelmää ja aikaa vievää kehitystyötä. Vuo-
den 2017 aikana Sailogin käyttäjinä olivat pilot-
ti sairaala Turun yliopistollinen sairaala (Tyks) 
ja kesäkuusta lähtien Kuopion yliopistollinen 
sairaala (Kys).  Sailab – MedTech Finland ry:n 
jäsenyrityksitä mukana olivat Steripolar Oy 
ERP-käyttäjänä ja Orion Diagnostica portaalin 
käyttäjänä. Vuoden aikana Sailogiin liittymisen 
valmistelut aloittivat useat jäsen yritykset muun 
muassa Mediq Suomi Oy, Berner Oy, Johnson&-
Johnson Oy, Bbraun Oy, Onemed Oy, Mölnlycke 
Oy, Pamark Oy. 

Tulevaisuudessa kaikki terveydenhuollon orga-
nisaatiot julkiselta ja yksityiseltä sektorilta voi-
vat liittyä palvelun piiriin. Järjestelmän piiriin 
voivat liittyä kaikki terveysteknologiayritykset 
ja jatkossa myös muutkin, joilla on liiketoimin-
taa terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Sailogille perustettiin kehittämisryhmä, 
joka kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa:
• 29.9.2017, Sailab – MedTech Finland ry:n toi-

mistolla
• 3.11.2017, Digia, Atomitie 2A, 00370 Helsinki
• 13.12.2017 Digia, Atomitie 2A, 00370 Helsinki

Markkinointitoimia kohdistettiin terveydenhuol-
lon yksiköihin julkisella ja yksityisellä sektoril-
la sekä jäsen yrityksille. Vuoden aikana tehtiin 
esittelykäynnit Kuopion yliopistolliseen sairaa-
laan, Tampereelle Tuomilogistiikkaan ja Hel-
singissä Terveystaloon. Lisäksi markkinointia 
tehtiin puhelimella, s-postilla ja kirjepostina yri-
tyksille sekä terveydenhuollon organisaatioihin 
julkiselle ja yksityiselle sektorille. Sailog palve-
lua markkinoitiin myös Terveystalouspäivien 
sekä Valtakunnallisen hankintaseminaarin yh-
teydessä Sailog klinikalla.

6.4. Sailab Fennica – sähköinen terve-
ysteknologian nimikkeistö
Sailab Fennica on sähköinen tietokanta joka si-
sältää kansallinen terveydenhuollon laite- ja 
tarvike- sekä apuvälinenimikkeistön. Se edis-
tää alan sähköistä kauppaa ja tiedonsiirtoa. Ni-
mikkeistössä on 32 000 yksittäistä nimikettä ja 
niihin liitettynä 70 000 tuotetietoa. Tietokan-
nan pääasialliset käyttötarkoitukset ovat tuo-
tetiejen hakeminen sekä sen hyödyntäminen 

tarjouspyynnöissä.Tietokantaa voidaan hyö-
dyntää myös muissa tarkoituksissa kuten sai-
raaloiden varastonhallinnassa sekä välinehuol-
lon ja leikkaussalien toiminnanohjauksessa. 
Sitä voidaan sovelletaa myös kustannuslasken-
taan ja tilastointiin. Lisäksi tietokannata sisältää 
tavarantoimittajien ja sairaaloiden yhteystietoja 
sekä suorat linkit yritysten verkkokauppoihin 
ja tuoteluetteloihin.

Sailab nimikkeistö on tehty Sailab – MedTech 
Finland ry:n sekä sen jäsen yritysten ja yliopis-
tosairaaloiden yhteistyönä. Nimikkeistön yllä-
pidosta ja päivittämisestä vastaa Sailab – Med- 
Tech Finland ry ja tuoteinformaatiosta vastaa-
vat tavarantoimittajat. 

Palvelu nykymuodossaan otettiin käyttöön 
1.1.2007. Tekniseltä ratkaisultaan palvelu on 
edelleen sama kuin 1.1.2007. Sisällön kehittä-
mistä tehdään jatkuvasti. Nimikkeistön päi-
vittämisestä ja kehittämisestä vastaa Sailab –  
MedTech Finland ry , kehittämispäällikkö Mer-
vi Savolainen yhteistyössä nimikkeistöprojekti-
ryhmien kanssa. Nimikkeistöprojektiryhmiä on 
kaksi, joissa toisessa on hankintatoimen ja toi-
sessa lääkintälaiteyksiköiden edustajat kaikista 
yliopsto sairaaloista.

Tuotetietojen osalta vastuu päivittämisestä ja 
tietojen oikeellisuudesta on yrityksillä. Nimik-
keistön sisällön ja rakenteen kehittämiseen voi-
vat osallistua kaikki tietokantaa käyttävät terve-
ydenhuollon organisaatiot sekä jäsen yritykset.
Sailab Fennica on rakennettu apuvälineeksi 
edistämään sähköistä kaupankäyntiä ja käyttä-
jät voivat käyttää sitä omiin tarkoituksiin omien 
tarpeidensa mukaisesti. Se on nopea ja kustan-
nustehokas keino hankkia, ylläpitää ja jakaa 
ajanmukaista tietoa markkinoilla olevista tuot-
teista eri osapuolille.

Sailab Fennica yhtenäistää alalla käytettyä kiel-
tä ja sitä kautta vähentää virheitä toimituksis-
sa ja tarjous pyyntö pohjissa sekä yhtenäistää 
tarjouskäytäntöjä. Tuotetietojen - ja tuote vas-
taavuuksien hakeminen nopeutuu. Sailab Fen-
nicaa voidaan hyödyntää myös sairaaloiden ja 
toimittajien omien tarvikenimikkeistöjen ylläpi-
dossa, varaston hallinnassa, kustannuslasken-
nassa, tarvikkeiden kulutuksen seurannassa.

Sailab Fennicaa käyttävät terveydenhuol-
lon yksiköt (27 organisaatiota) sekä Sailab –  
MedTech Finland ry:n jäsen yritykset (52 jäsen 
yritystä). Vuoden 2017 aikana Sailab Fennican 
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sisällön kehittämistä suurempin rakenteelisten 
muutosten osalta tehtiin yksi, jossa poistettiin 
terveydenhoidon tarvike ja – laite sekä apuväli-
nimikkeistöissä olleet päällekkäisyydet. Nimik-
keistöprojektiryhmän kokouksia tarvikkeiden 
osalta järjestettiin kaksi 22.3.2017 ja 30.8.2017,  
Sailab – MedTech Finlad ry:n toimistolla. Ko-
koksissa päätettiin hoitotarvike ja – väline ni-
mikkeistöjen sekä  lääkintälaitenimikkeistön 
päällekkäisyyksien purkamisesta aiheutuvat 
nimikkeistö muutokset. Lisäksi tehtiin kuukau-
sittain kaikki jäsen yritysien ja sairaaloiden toi-
minnan jatkuvuuden kannalta akuutit päivityk-
set hoitotarvikkeiden osalta.

Lääkintälaitenimikkeistöstä purettiin samoin 
hoitotarvike ja – väline päällekkäisyydet ja 
vuoden aikana järjestettiin kaksi laiteasian-
tuntijaryhmän kokousta: ensimmäinen kokous 
järjestettiin 23.3.2018 Sailab – MedTech Finlad 
ry –toimistolla ja 28.9.2018 järjestettiin skype-
kokous. Apuvälinenimikkeistön osalta päällek-
käisyyksien purkamiseen osallistui yksi ulko-
puolinen apuvälineasiantuntija, joka osallistui 
nimikkeistöprojektiryhmän sekä laiteasiantunti-
jaryhmän kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana.

Kertomusvuoden aikana Sailan Fennican käyt-
tömaksuihin tehtiin Pro SL Oy:n hallituksen 
päätöksellä hintauudistus, jossa yritysten ja 
terveydenhuollon organisaatioiden hinnoittelu 
yhtenäistettiin ja hinnat tarkastettiin. Toiminta-
vuoden aikana kahdeksan organisaatiota erosi 
palvelusta. Uusia liittyjiä saatiin vastaavasti mu-
kaan kuusi, kolme jäsen yritystä ja kolme terve-
ydenhuollon yksikköä. 

6.5. Jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti 
liittymistä helpottamalla
Jäseneksi liittymistä helpotettiin vuoden 2017 
aikana ottamalla käyttöön väliaikainen sähköi-
nen liittymiskaavake. Uudet nettisivut avattiin 
18.10.2017 ja niihin integroitiin kiinteäksi osak-
si lomake, jolla jäseneksi voi liittyä. 

Sääntöuudistuksen yhteydessä annettiin hal-
litukselle valtuudet hyväksyä uudet jäsen-
yritykset jäseneksi siten, että jäsenyys alkaa 
välittömästi hyväksytyn jäsenen jäsenhake-
mushetkestä. Tätä täsmennettiin vielä uusien 
sääntöjen tultua voimaan, että toimitusjohta-
ja voi hyväksyä uudet jäsenet silloin kun jäse-
nyysperuste on selkeä ja antaa ne tiedoksi hal-
litukselle. 

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 
aikana merkittävästi. Yhdistykseen liit-
tyivät muun muassa seuraavat yritykset:

• Alcon
• Alere
• Innosurge
• Immuno Diagnostic
• Imaqen 
• Metsäpolku
• Pharmanova
• Franke
• Terumo
• Vingmed
• Evondos
• PulseOn
• Labema

Uusilta jäseniltä perittiin liittymisvuonna ai-
noastaan kiinteä jäsenmaksu (700 euroa) ja 
hallituksen päätöksen 25.8.2017 mukaises-
ti Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
loppuvuoden jäsenmaksu oli uusille yrityksil-
le vain 100 euroa. 

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenkir-
je antaa tietoa jäsenyrityksille
Jäsenkirje välittää jäsenyritysten tietoa meneil-
lään olevista asioista, koulutuksista ja tapahtu-
mista sekä tarjota materiaalia jäsenyritysten 
käyttöön. 

Vuoden 2017 aikana toimitettiin yhdeksän (9) 
jäsenkirjettä. Jäsenkirjeissä oli informaatiota 
soteuudistuksesta, edunvalvontaan ja vaikut-
tamistyöhön liittyvistä asioista, Sailog ja Sailab 
Fennican kuulumiset, kutsuja tapahtumiin ja 
koulutuksiin sekä muuta ajankohtaista infoa. 

Jäsenkirjettä ei saatu vielä 2017 aikana siirret-
tyä automatisoiduksi ja ulkoasultaan yhdistyk-
sen ilmeen mukaiseksi palveluksi henkilös-
töresursseista johtuen, mutta sen rakennetta 
kehitettiin. 

7. Jaostotoiminta ja tilastot

Aiempien sääntöjen mukaan yhdistyksessä oli-
si pitänyt olla terveydenhuoltojaosto, diagnos-
tiikkajaosto ja hammasalan jaosto. Lisäksi yhdis-
tyksellä oli neljä jaostoa (apuväline-, diabetes-, 
diagnostiikka – ja ortopediajaosto) sekä vii-
si työryhmää (laboratorio-, laite, markkinointi-, 
laki ja Sailab Fennican nimikkeistötyöryhmä). 
Ainoastaan apuvälinejaosto ja nimikkeistötyö- 
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ryhmä kokoontuivat vuosien 2015 ja 2016 aika-
na.  Yhdistyksen kokous päätti lopettaa toimi-
mattomat jaostot ja työryhmät vuoden 2017 ai-
kana. Sääntöuudistuksen yhteydessä jaostojen 
ja työryhmien osalta annettiin perustamisoi-
keus hallitukselle, mutta luovuttiin sääntöihin 
kirjatuista määrittelyistä.

Yhdistyksen hallitus linjasi vuoden 2017 lopulla 
että jaostotoiminta on pysyvää toimintaa ja sen 
on perustuttava pidemmän aikavälin tavoittei-
siin. Työryhmiä perustetaan hallituksen linjan 
mukaisesti lyhytaikaisempaa, tiettyä tarkoitus-
ta varten.

7.1. Apuvälinejaosto jatkoi aktiivista toi-
mintaa
Apuvälinejaosto jatkoi toimintaansa 2017 ja ko-
koontui säännöllisesti. Apuvälinejaoston pu-
heenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen 
jäsen Timo Saari. Jaostolla oli hallituksen jäse-
nen kautta mahdollisuus nostaa Sailab – Med-
Tech Finland ry:n hallituksen esityslistalle kes-
keisiksi katsomiaan aihealueita ja pyytää niihin 
linjoja tai päätöksiä. Lisäksi hallituksella on oi-
keus antaa jaostolle valmisteltavaksi sen toimi-
alaan liittyviä asioita.

Apuvälinejaoston 2017 kokouspäivät olivat 7.3., 
9.5., 19.9. 2017. Jaoston 19.12 pidettäväksi aiottu 
siirrettiin 2018 tammikuulle. Jaoston toiminnas-
sa olevat yritykset edustavat lukumäärällises-
ti pientä, mutta liikevaihdollisesti huomattavaa 
osaa alan liikevaihdosta.  Jaoston kokoukset 
ovat luonnollisesti keskittyneet oman erikoisa-
lan näkymiin ja siihen vaikuttavien asioiden kä-
sittelyyn.

Jaoston puheenjohtajan tehtäviin on kuulunut 
jaoston edustaminen ja alan toimijoiden vies-
tin vieminen hallituksen kokouksiin. Yhtenä 
tärkeimmistä tehtävistä on myös koettu halli-
tuksen ja toimitusjohtajan toimenpiteiden se-
kä aktiviteettinen tiedottaminen, etenkin osan 
yrityksistä ollessa vasta jäseneksi liittyneitä. 
Jaostolla on edustaja Apuvälinemessujen jär-
jestelytoimikunnassa sekä kansallisessa apu-
välineluokitustyöryhmässä. Molemmat ovat 
tärkeitä kanavia yritysten näkyvyyden ja alan 
kehityksen kannalta.

7.2. Diabetesjaosto aloitti toimintansa, 
painopisteeksi hoitopolut ja terveystek-
nologian merkitys
Yhdistyksen hallitus päätti perustaa diabetes-
jaoston syksyllä 2017. Diabetesjaosto kokoontui 

ensimmäisen kerran 20.9.2018 ja valitsi pu-
heenjohtajakseen Jyrki Lönnforsin (Ascensia) 
ja sihteeriksi Hanna Pollockin (Mediq). 

Jaosto kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa ja 
lähti valmistautumaan vaikuttamistyöhön siten, 
että terveysteknologiayritysten merkitys diabe-
teksen diagnosoinnissa, seurannassa, hoitotasa-
painossa sekä liitännäissairauksien ehkäisemi-
sessä tunnistetaan ja sitä arvostetaan.

7.3. Tilastot uusitaan tulevina vuosina
Sailab – MedTech Finland ry:n keräämä tilasto-
tieto on ollut melko hajanaista ja toteutettu pää-
osin manuaalisesti. Samaan aikaan yhdistyksel-
tä puuttui perustavanlaatuista tietoa yritysten 
liikevaihtoon, työllistävyyteen, toimialakohtai-
siin kasvulukuihin tai vastaaviin liittyen vaikut-
tamistyön tueksi. 

Tästä johtuen vuoden 2017 aikana lopetettiin 
kaikki aiemmat tilastot toimintasuunnitelman 
mukaisesti. Tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 
2017 aikana vahvistetaan yleistä informaatio-
ta keskeisten tunnuslukujen osalta. Toimialasel-
vitys valmistuikin suunnitelmien mukaisesti ja 
julkaistiin 14.12.2017. 

Tilastojen sijaan päätettiin laatia kokonaisval-
taisempi toimialaselvitys. Sailab – MedTech 
Finland ry:n hallitus päätti Kaj Dahlströmin 
esittämänä 27.10.2017 kokouksessaan laatia toi-
mialaselvityksen vuosittain.

8. Ulkoinen viestintä ja tiedotus 
osa terveysteknologian yhteis-
kuntakeskustelua

Sailab – MedTech Finland ry:n viestintää ja tie-
dotusta vahvistettiin 2017 toteuttamalla koko-
naisvaltainen viestintäuudistus asiantuntevan 
kumppanin kanssa.

Yhdistys kilpailutti loppuvuodesta 2016 kym-
menen viestintätoimistoa ja yhdistyksen edus-
tajat tapasivat näistä viisi. Yhdistyksen hallitus 
totesi, että painopisteen tulee olla vahvassa uu-
distumisessa, raikkaudessa ja tulevaisuudessa. 
Neuvottelujen jälkeen päädyttiin yhdistyksen 
hallituksessa valitsemaan viestintäuudistuksen 
yhteistyökumppaniksi Ellun Kanat. 

Viestintäuudistus tehtiin kiinteänä osana stra-
tegiauudistusta ja vaikuttamislinjatyötä. Lisäk-
si uudistus toteutettiin siten että yhdistyksen 



Sailab käyttää ymmärrettävää kieltä 
eikä piiloudu ammattijargonin 

taakse. Selkokielisyys ei tarkoita 
yksinkertaisuutta. Monimutkaiset 
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havainnollistetaan konkreettisten 

vaikutusten kautta.
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ihmiselle omilla kasvoillaan, 
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terveydenhuollon kehittämiseen 

sekä laite-, tarvike- ja 
palveluhankintoihin haetaan aina 

siitä, miten ne parantavat ihmisten 
elämää.

Sailab on terveysteknologian 
keskeisin asiantuntija, 

joka osallistuu rohkeasti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Sailab perustelee näkemyksensä 
tutkitulla tiedolla, mutta ei pelkää 

vedota ihmisten tunteisiin. 
Vakuuttavuus ei sulje pois rentoa ja 

reipasta tyyliä.
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jäsenyrityksillä oli mahdollisuus osallistua työ-
hön jokaisessa vaiheessa. Sailab – MedTech 
Finland ry:n strategia- ja viestintäuudistustyö-
pajaan 16.3. 2017 osallistui 15 henkilöä eri yri-
tyksistä ja sen moderoi viestintäkumppanik-
si valitun Ellun kanojen Erkki Perälä ja Eeva 
Lehtimäki. 

Yhdistyksen hallitus perusti viestintäuudistuk-
sen ohjausryhmän kokouksessaan 20.3.2017. 
Ryhmä toimi nimellä Viestintäpopparit. Ryh-
mään kuuluivat hallituksen jäsenet Kaisa Tark-
kanen, Leena Leskinen sekä Steripolarin vies-
tintäpäällikkö Annukka Sahlström ja Sailab 
– MedTech Finland ry:n toimitusjohtaja Laura 
Simik. Ryhmä toimi Ellun kanojen sparraus- ja 
suunnitteluryhmänä uudistuksien aikana.

15.5.2017 Ellun kanojen Erkki Perälä esitteli 
suunnitelman viestintästrategiaksi yhdistyksen 
hallitukselle. Suunnitelmaan tehtiin viilauksia 
ja uusi logo sekä graafinen ohje päätettiin vie-
lä kirkastaa. Muutokset saatiin tehtyä aikatau-
lussa ja ylimääräinen yhdistyksen kokous hy-
väksyi uuden logon ja ilmeen sekä viestinnän 
strategian 13.6.2017. Materiaalit ja uudet inter-
net-sivut otettiin käyttöön vaiheittain ja työtä jat-
ketaan edelleen vuoden 2018 aikana.

8.1. Terveysteknologian viestintästrate-
gia: ihmisläheistä, ymmärrettävää ja vä-
littävää
Viestintästrategia sisältää yhdistyksen tavat se-
kä välineet viestiä, keskeiset yhteistyökumppa-
nit ja sidosryhmät, tavat kommunikoida, yhdistää 
asiat erilaisiin konteksteihin ja tavoitteet. Lisäk-
si viestintästrategia kirkastaa terveysteknolo-
gian perusviestit. Sailab – MedTech Finland ry:n 
viestintästrategia laadittiin vuoden 2017 viestin-
tätoimisto Ellun kanojen toteuttamana. Viestin-
tästrategia toteutettiin yhtäaikaisesti strategiauu-
distuksen kanssa, jotta myös  strategia- ja linjatyö 
saatiin luotua selkeiksi ja ymmärrettäviksi, koh-
deryhmänsä tavoittaviksi viesteiksi.

Tässä toiminnassa hyödynnettiin sisältöstrate-
gista lähestymistapaa ja määriteltiin keskeiset 
kumppanit ja sidosryhmät hallituksen kehittä-
mis- ja strategiapäivien pohjalta. 

Viestintästrategia hyväksyttiin yhdistyksen yli-
määräisessä kokouksessa 13.6.2018 ja sen jäl-
keen yhdistys on toiminut kaikessa yhdistyksen 
viestinnässä ja tiedottamisessa viestintästrategi-
an mukaan. Myös viestintä pohjautuu yhdistyk-
sen arvoihin:

IHMISVIESTINNÄN ÄÄNENSÄVY

VAKUUTTAVA

VÄLITTÄVÄ

YMMÄRRETTÄVÄ

8.2. Sailab – MedTech Finland ry:n uusi 
graafinen ilme ja logo sekä perusmateri-
aalit kirkastavat viestiä
Yhdistyksellä ei ole ollut varsinaista aiempaa 
graafista ohjeistoa. Nykyinen vuropuhelun ja 
yhteisen kehittämisen maailma vaatii kuitenkin 
aktiivista viestintää ja sen mukaisia välineitä. 
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Graafinen ohje on yksi keskeisimmistä viestin-
nän suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavis-
ta välineistä.

Sailab – MedTech Finland ry on terveysteknolo-
gian edelläkävijä. Siksi yhdistys päätti, että uusi 
graafinen ilme, logo ja perusmateriaalit toteute-
taan siten, että ne ovat raikkaita. 

Graafinen ohje ja logo suunniteltiin osana vies-
tinnän uudistusta. Toteuttajana toimii viestintä-
toimisto Ellun Kanojen graafinen suunnittelija 
Lea-Maija Laitinen. Graafinen ohje ja logo hy-
väksyttiin yhdistyksen ylimääräisessä kokouk-
sessa 13.6.2017. 

Yhdistyksen ppt-pohja, käyntikortit, esite, roll-
up, markkinointimateriaali otettiin asteittain 
käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä.

8.3. Uudistuneet nettisivut palvelevat 
jäsenyrityksiä ja nostavat terveystekno-
logian tarinoita esille
Toimintasuunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi, 
että Sailab – MedTech Finland ry:lla on helposti 
päivitettävät, selkeät ja kohderyhmille konsep-
toidut nettisivut valmiina vuoden 2017 loppuun 
mennessä. Sivut avattiin jo 18.10.2017 Tervey-
denhuollon valtakunnallisessa hankintasemi-
naarissa.

Toteutusta ohjasi Ellun kanat ja sen toteutti On-
niKoodin Pasi Heiskanen. Nettisivu-uudistus-
ta ohjasi yhdistyksen Viestintäpopparit. En-
simmäinen suunnittelupalaveri järjestettiin 
toukokuussa 2017 ja toinen elokuussa 2017. 
Tämän pohjalta Pasi Heiskanen teki suunnitel-
man nettisivujen käyttöjärjestelmästä ja raken-
teesta. Esitys käsiteltiin ja hyväksyttiin Sailab – 

MedTech Finland ry:n hallituksen kokoukses-
sa 25.8.2017.

Uusi käyttöjärjestelmä on tavoitteiden mukai-
sesti helppokäyttöinen, nopea ja mahdollista-
va. Valikoimiin kuuluvat perusominaisuuksien 
lisäksi blogit ja vlogit, kalenterit, uutiskirje, lo-
makkeet, uutisvirta ja se skaalautuu mobiililait-
teisiin. 

Nettisivuille jäsenyritykset voivat toimittaa ar-
tikkeleitaan ihmisten kautta kerrottuna. Syk-
syn 2017 aikana artikkelit julkaistiin Coloplast 
(avanne), Mediqilta (VvR-mallinnus) ja Mölnly-
ckelta (painehaavan hoito). Artikkeleita varten 
julkaistiin konsepti ja ohjeet, jotka toimitettiin 
jäsenyrityksiin syksyllä 2017.

8.4. Mediayhteistyön kehittäminen aloi-
tettiin terveysteknologian näkyvyyden 
vahvistamiseksi
Toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin, 
että Sailab – MedTech Finland ry on vähitellen 
keskeisen terveydenhuollon ja talousmedian 
keskuudessa tunnettu ja arvostettu toimija. 

Vuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Hoiva&Ter-
veys lehden kanssa. Toimitusjohtaja aloitti blo-
gin kirjoittamisen H&T –lehteen. Syksyn 2017 ai-
kana julkaistiin kaksi blogitekstiä, joista toinen 
käsitteli terveysteknologian tuomaa muutosta ja 
toinen osaamis- ja koulutustarvetta.

Yhdistys osallistui aktiivisesti MediUutisten kol-
meen Terveysalan Kasvustrategia seminaariin 
ja sai puhujat terveysteknologiayriyksistä näi-
hin tilaisuuksiin. Lisäksi toimitusjohtaja kirjoitti 
MediUutisille blogikirjoituksen sovitun mukaan. 

Terveys Teknologia Yhteisö Logo



8.5. Terveysteknologia nyt! 40-vuotis-
juhla keräsi yhteen yli 90 henkilöä
Sailab – MedTech Finland ry on asiakirjojen 
perusteella perustettu 1977 ja merkitty yhdis-
tysrekisteriin 1979. Yhdistys päätti hyödyntää 
juhlavuotta ja nostaa yhdistyksen profiilia ja 
tunnettuutta merkkipäivää hyödyntämällä.

Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen 
juhlaseminaari Terveysteknologia Nyt! järjestet-
tiin 14.12.2017 G18-salissa Yrjönkadulla. Puhuji-
na toimivat Helsingin uusi piispa Teemu Laaja-
salo, Aktian pääekonomisti Heidi Schaumann 
ja yhdistyksen samana päivänä valittu puheen-
johtaja Ari-Pekka Naumanen. Tilaisuus alkoi pa-
neelilla, johon osallistuivat Lääkäriliiton johtaja 
Heikki Pärnänen, YTHS:n toimitusjohtaja Kata-
riina Poskiparta ja GSK:n yhteiskuntasuhdejoh-
taja Susanna Korpivaara.

Uuden ilmeen pohjalta tehtiin paperiset ja säh-
köiset kutsut, joissa kerrottiin lyhyesti myös yh-
distyksestä. Kutsut lähetettiin noin 300 henki-
lölle, jotka edustivat laajasti yhteiskunnan eri 
toimialoja. Seminaariin osallistui yli 90 vierasta. 
Seminaarin jälkeen järjestettiin lyhyt juhlavas-
taanotto, johon seminaarivieraat osallistuivat.

9. Yhdistyksen hallinto

Vuoden tavoitteeksi asetettiin talouden ja hal-
linnon osalta, että Sailab – MedTech Finland ry 
on vakavarainen, ammattimaisesti johdettu ja 
hallinnoitu toimija, jossa on hyvä tehdä töitä ja 
joka kehittyy.

9.1. Yhdistyksen kokous on itsenäisen 
yhdistyksen ylin päättävä elin
Yhdistyksen vuosikokous on ylin päätöksen-
tekoelin, jossa päätetään yhdistyksen toimin-
nan linjoista, rahoituksesta ja myönnetään tili- 
ja vastuuvapaus. Tavoitteena on, että jokainen 
jäsenyritys käyttää äänioikeuttaan vuosikoko-
uksessa ja osallistuu kokoukseen. 

Toimintasuunnitelmassa 2017 asetettiin 
tavoitteeksi seuraavat asiat:

• Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 
yhdistyksen talous ja toiminnat avoimesti ja 

läpinäkyvästi.
• Vuosikokouksessa on aito mahdollisuus vai-

kuttaa äänestämällä tai tekemällä esityksiä 
tai ponsiesityksiä. 

• Vuosikokous valitsee yhdistykselle hallituk-
sen. 

• Yhdistys järjestää vuoden 2017 aikana yli-
määräisen vuosikokouksen kesäkuussa 2017, 
jossa tarkoitus on hyväksyä uudet säännöt, 
viestintästrategia ja käsitellä vuoden 2015 ti-
linpäätös. 

• Vuoden 2017 kokouksiin voidaan kutsua ul-
kopuolinen alustaja tarvittaessa. 

Yhdistys järjesti toimintasuunnitelman mu-
kaisesti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 
13.6.2017 Kämpin Peilisalissa. Kutsu kokouk-
seen lähetettiin ensimmäisen kerran vuoden 
ensimmäisessä jäsenkirjeessä sekä erikseen 
toukokuussa 2017. Kaikki kokousmateriaalit toi-
mitettiin jäsenyrityksille toukokuun kokouskut-
sun mukana.

Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimi 
hallituksen jäsen Thomas Weckman (Mölnly-
cke) ja tili- ja vastuuvelvollisuuden myöntämi-
sen ajan Voitto Pajulehto (B.Braun). Kokouksen 
pääsihteerinä toimi toimitusjohtaja ja pöytäkir-
jasihteerinä Mervi Savolainen. Kokouksessa oli 
paikalla 25 henkilöä, joista 21 äänioikeutettua.
Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja myön-
nettiin tili- ja vastuuvapaus. Asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti edellisen ja kuluvan vuoden 
talous ja toiminnat esiteltiin. Lisäksi kokoukses-
sa hyväksyttiin yhdistyksen uusi nimi, säännöt, 
viestintästrategia, graafinen ilme sekä päätettiin 
ottaa käyttöön uusi logo. 

Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa sään-
töjen määräämällä tavalla oli esitetty ylimääräi-
sen jäsenmaksun kantamista Sailog –tilaus- ja 
laskunvälitysjärjestelmän kehittämistä varten. 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous hyväksyi esi-
tyksen ylimääräisen jäsenmaksun kantamises-
ta sääntöjen määräämällä tavalla yksimielisesti.
Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 25.8.2017 
päätettiin avata sähköinen haku yhdistyksen 
hallituksen jäseneksi erovuoroisten (7) tilalle. 
Hakuajaksi päätettiin 25.8.2017-15.11.2017. Kri-
teereiksi hallitukseen hakeville asetettiin se, et-
tä henkilöllä tulee olla riittävät oikeudet edustaa 
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yritystä hallituksessa, tulee olla mahdollisuus 
käyttää aikaansa toimintaan ja lisäksi hänen tu-
lee olla motivoitunut. 

Yhdistyksen hallituksen kokous päätti asettaa 
vaalivaliokunnan hallituksen niistä jäsenistä, 
jotka eivät ole erovuorossa. Vaalivaliokunnan 
tehtäväksi päätettiin eri toimialat ja yritykset 
huomioivan esityksen muodostaminen halli-
tukseen valittavista jäsenistä. 

Lisäksi yhdistyksen hallituksen puheenjohta-
ja Rauno Heikkinen totesi, että ei asetu ehdolle. 
Hallituksen kokouksessa 25.8.2018 päätetiin li-
sätä myös puheenjohtajan haku ilmoittautumis-
lomakkeeseen ja jäsenkirjeeseen.

Määräaikaan mennessä 15.11.2017 ilmoittau-
tui 11 hallitusehdokasta. Tämä tarkoitti sitä, että 
vaalivaliokunnalla oli edessään haastava tehtä-
vä. Vaalivaliokunta kokoontui 23.11.2018 kello 
16.30 hallituksen kokouksen yhteydessä siten, 
että ehdolla olevat poistuivat kokouksesta. Vaa-
livaliokunnan sihteerinä toimi toimitusjohtaja.
Vaalivaliokunta päätti pitkällisen harkinnan 
jälkeen esittää yhdistyksen hallitukseen valit-
tavaksi seitsemän (7) jäsentä ja näiksi seuraa-
via henkilöitä ja yrityksiä:

• Kaija Ojala (Mölnlycke)
• Tuija Sinkkonen (Dansac & Hollister)
• Kaisa Tarkkanen (Orion Diagnostica)
• Kaj Dahlström (Steripolar)
• Panu Lauha (Medtronic)
• Jarno Eskelinen (Siemens)
• Timo Saari (Respecta)
 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vaa-
livaliokunta päätti esittää Ari-Pekka Naumas-
ta (J&J), perusteina terveysteknologian vah-
va osaaminen ja kokemus, halu kehittää Sailab 
– MedTech Finland ry:n toimintaa sekä jatku-
vuus, näkemyksellisyys ja strategiatyö. Yhdis-
tyksen 18.9.2017 PRH:een merkittyjen sääntöjen 
mukaisesti yhdistyksellä on kaksi kokousta: ke-
vät- ja syykokous. 

Yhdistyksen ensimmäinen syyskokous jär-
jestettiin 14.12.2017 G18-salissa, Yrjönkadul-
la. Kokoukseen osallistui 38 henkilöä, joista 
28 äänioikeutettua.  Yhdistyksen väistyvä pu-

heenjohtaja Rauno Heikkinen avasi kokouksen 
ja sen varsinaiseksi puheenjohtajaksi hallitus 
oli kutsunut kaupunginvaltuutettu, erityisavus-
taja Daniel Sazonovin. 

Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin yk-
simielisesti Terveysteknologian sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon yhteistyön eettiset ohjeet. 
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Timo Niska-
nen esitteli vaalivaliokunnan esitykset yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäse-
niksi sekä perusteet valinnoille. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin Ari-Pekka Naumanen 
ja hallitukseen valittiin esitetyt henkilöt.

Yhdistys nimesi kaksi (2) kunniapuheenjohta-
jaa. Ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi ni-
mettiin Michael Berner (Sandbacka) ja toisek-
si kunniapuheenjohtajaksi Rauno Heikkinen. 

9.2. Hallitus ohjaa yhdistyksen toimin-
taa
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toi-
mi toimikaudella 2017 Rauno Heikkinen (Me-
dtronic).

Hallituksessa oli puheenjohtajan lisäksi 
13 muuta jäsentä:

• Michael Berner, Berner
• John Ekholm, Mekalasi
• Kaj Dahlström, Steripolar
• Markus Henriksson, Onemed
• Peik Jansson, B.Braun
• Leena Leskinen, Baxter
• Ari-Pekka Naumanen, J&J
• Timo Niskanen, Roche Diagnostic
• Rauno Ratilainen, Fresenius
• Timo Saari, Respecta
• Kaisa Tarkkanen, Orion Diagnostica
• Ilari Vaalavirta, Mediq
• Thomas Weckman, Mölnlycke

Yhdistyksen hallitus johtaa yhdistystä. Yhdis-
tyksen hallituksen jäsenet ovat perillä yhdistyk-
sen tavoitteista, toiminnoista ja taloudesta sekä 
osallistuvat omalla panoksellaan yhdistyksen 
kehittämiseen. Yhdistystä edustettaessa ei edis-
tetä oman yrityksen vaan yhdistyksen yhteistä 
asiaa. Yhdistyksen jäsenet edustavat kattavasti 
eri toimialoja ja erikokoisia yrityksiä. Yhdistyk-
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sen hallituksen jäsenet saavat tietoa ajankohtai-
sista aiheista, kehittämisideoista ja tapaavat yh-
teiskunnan eri päättäjiä ja sidosryhmiä.

Hallitukselle järjestettiin toimintasuunnitel-
man mukaisesti kehittämis- ja strategiapäivät 
27.-28.1.2017 Hirvihaaran kartanossa, jossa luo-
tiin päälinjat vaikuttamistyölle, viestintäuudis-
tukselle ja linjoille. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana seit-
semän kertaa:

• 28.1.2017, Hirvihaaran kartano, Mäntsälä
• 20.3.2017, Sailab – MedTech Finland ry:n toi-

misto, Helsinki
• 5.5.2017, Näkövammaisten Keskusliitto, Hel-

sinki
• 14.6.2017, Kämp, Helsinki
• 25.8.2017, Sailab – MedTech Finland ry:n toi-

misto, Helsinki
• 27.10.2017, Sailab – MedTech Finland ry:n toi-

misto, Helsinki
• 23.11.2017, Sailab – MedTech Finland ry:n toi-

misto, Helsinki

Kaikissa kokouksissa käytiin läpi Sailab – Med-
Tech Finland ry:n taloustilanne ja toimintasuun-
nitelman osalta eteneminen. 

Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu, että ennen 
kokouksia järjestetään niin sanottu ”iltakoulu”. 
Iltakoulun tavoitteena on tarjota tietoa päätök-
senteon tueksi tai muuten kiinnostavista tai 
ajankohtaisista aiheista. Iltakoulu osoittautui 
kuitenkin vaikeaksi kokousteknisistä syistä ja 
siitä luovuttiin. Kokoukset pidetään pääsääntöi-
sesti yhdistyksen tiloissa.

9.3. Selkeämmät säännöt valmisteltiin 
ja otettiin käyttöön 
Yhdistyksen säännöt olivat vuodelta 1992 ei-
vätkä enää vastanneet tarkoitukseltaan eikä si-
sällöltään yhdistyksen nykytilaa sekä alkanut-
ta strategiatyötä. Hallitus asetti keväällä 2017 
sääntötyöryhmän, jonka puheenjohtajaksi ase-
tettiin Ilari Vaalavirta ja sihteeriksi toimitusjoh-
taja Simik. 

Sääntötyöryhmä valmisteli uudet säännöt, jot-
ka käsiteltiin ylimääräisessä vuosikokoukses-
sa kesäkuussa 2017 voimassaolleiden sääntöjen 
edellyttämällä tavalla.Uudet säännöt hyväksyt-
tiin yksimielisesti ja ne toimitettiin Patentti- ja 
rekisterihallintoon. Uudet säännöt läpäisivät kä-
sittelyn ilman sisällöllisiä muutoksia ja ne mer-

kittiin rekisteriin 18.9.2017. Sailab – MedTech 
Finland ry:n säännöt julkaistiin yhdistyksen in-
ternet-sivuilla.

8.4. Vuonna 2017 siirryttiin uudistunee-
seen jäsenmaksukäytäntöön
Yhdistyksen vuosikokouksessa 2016 asetet-
tiin tavoitteeksi, että yhdistyksen jäsenmaksut 
ovat selkeitä, helppoja ymmärtää ja hallinnoi-
da sekä ajantasaisia ja ylläpitävät yhdistyksen 
tasaista kassavirtaa. Kokouksen päätöksen mu-
kaisesti 2017 jäsenmaksut laskutettiin jäsenyri-
tyksiltä kahdessa, tasasuuressa erässä 1.2.2017 
ja 1.9.2017. 

Jäsenmaksuluokat ja vuoden 2017 
jäsenmaksut olivat seuraavat: 

Uusilta, toimintavuonna 2017, yhdistykseen liit-
tyneiltä jäseniltä perittiin vain kiinteä osuus 
(700 euroa) ja 1.8.2017-31.12.2017 liittyneiltä 
vain 100 euroa Suomen 100-vuotisjuhlavuo-
den aikana.

Lisäksi Sailog-tilaus-ja laskunvälitysjärjestelmää 
varten kerättiin ylimääräinen jäsenmaksu yh-
distyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Yk-
simielinen päätös tehtiin ylimääräisessä yhdis-
tyksen kokouksessa 13.6.2017.

9.5. Toiminnanjohtaja ja muu henki-
löstö: Sailab – MedTech Finlandissa 1,6 
henkilöä 2017
Toiminnanjohtaja on yhdistyksen operatiivinen 
johtaja, joka toimii hallituksen ja vuosikokous-
ten linjojen, tavoitteiden ja toimintasuunnitel-
man toimeenpanijana. Toiminnanjohtaja toimii 
Sailab – MedTech Finland ry:n ja Pro SL Oy:n 
työntekijöiden esimiehenä ja vastaa taloushal-
linnosta. 

Toiminnanjohtaja Laura Simik toimi vuonna 
2017 kahdessa yhdistyksessä puolipäivätoimi-
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sesti: Sailab ry 50% ja ATY ry 50%. Lisäksi toi-
minnanjohtaja toimi myös Sai-Lab ry:n täysin 
omistaman osakeyhtiö Pro SL Oy:n toimitusjoh-
tajana. Sääntöuudistuksen yhteydessä toimin-
nanjohtajatitteli muutettiin toimitusjohtajaksi.

Yhdistyksen omistamassa osakeyhtiössä oli 
vuonna 2017 kehittämispäällikkö 50% työsuh-
teessa. 50% työpanoksesta käytettiin Huolto-
varmuuskeskuksen Terveydenhuoltopoolin 
toimintaan. Vuoden aikana Sailab Fennican li-
säksi Sailog kehittämistyö ja –vastuu siirrettiin 
kehittämispäällikölle. Kehittämispäällikkönä toi-
mi Mervi Savolainen.

Yhdistys palkkasi määräaikaisen assistentin, 
jonka työsuhde jakaantui 1/3 Sailab – MedTech 
Finland ry, 1/3 ProSL Oy ja 1/3 ATY. Määräaikai-
seksi assistentiksi valittiin Tuulia Berschewsky. 
Tuulia työskenteli 14.9.2017 saakka ja siirtyi sit-
ten suunnitellulla tavalla sosiaalialan asiantun-
tijatehtäviin. Vakituisen assistentin rekrytointi 
aloitettiin syksyllä 2017 ja toimintakauden päät-
tyessä haastattelut olivat loppusuoralla. Hake-
muksia tuli yli 200 kappaletta.

Yhdistyksellä toimi harjoittelijana Saija-Annica 
Tuominen, joka teki toimialaselvityksen ja toimi 
syksyn seminaareissa seminaariemäntänä. Li-
säksi Elina Mattila toimi yhdistyksen palveluk-
sessa seminaariemäntänä.

Yhdistyksen toiminnan kasvaessa myös henki-
löstötarve muuttui. Neuvottelut toimitusjohta-
jan kokopäiväistämiseksi aloitettiin syyskuus-
sa 2017 ja puheenjohtaja Rauno Heikkinen kävi 
keskustelut myös Apteekkitavaratukkukauppi-
aiden kanssa. 

Neuvottelut etenivät suotuisasti ja joulukuussa 
2017 toimitusjohtaja Simik solmi sopimuksen 
yhdistyksen hallituksen kanssa siten, että siir-
tyminen 100% Sailab – MedTech Finland -kon-
serniin tapahtui 27.2.2018.

9.6. Talous 
Yhdistys noudatti yhdistyksen hallituksen vuo-
den ensimmäisessä kokouksessa hyväksymää 
talous- ja hallinto-ohjesääntöä. Lisäksi hallitus 
sai jokaisessa kokouksessaan taloudellisen kat-
sauksen yhdistyksen taloustilanteesta. 

Yhdistyksen jäsenmaksutuotot olivat 470 100 
euroa vuonna 2017. Tästä ylimääräisen jäsen-
maksun osuus on hiukan alle puolet, sillä las-
kutus oli vielä kesken tilikauden vaihtuessa. 

Kulut olivat 257 449,37 euroa. Mikäli ylimääräi-
nen jäsenmaksu irrotettaisiin tilinpäätöksestä, 
yhdistys olisi tehnyt alijäämää noin 20 000 
euroa MedTech Europen reilusti kohonnees-
ta jäsenmaksusta ja muista ennakoimattomis-
ta menoista sekä STL:n eväämästä avustukses-
ta johtuen.

Kuitenkin yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi ja jä-
senmaksutuotot ylittivät budjetoidun.

10. Sailab – MedTech Finland ry:n 
yhtiö Pro SL Oy tuottaa palveluita

Sailab – MedTech Finland ry omistaa Pro SL Oy 
-yhtiön. Yhtiö tuottaa jäsenyrityksille ja muille 
sidosryhmille palveluita sekä koulutuksia. Kes-
keisimpiä ovat Sailog -tilaus- ja laskunvälitys-
järjestelmä, Sailab Fennica -nimikkeistötieto-
pankki ja Terveydenhuollon valtakunnallinen 
hankintaseminaari. 

Sailog -tilaus- ja laskunvälitysjärjestelmä on ke-
hittyvä palvelu ja investointikulujen kattamisek-
si Sailab – MedTech Finland ry keräsi sääntöjen 
mahdollistamalla tavalla ylimääräisen jäsen-
maksun syksyllä 2017. 

Ylimääräisenä jäsenmaksuna kerättiin 233.200 
euroa. Sailab – MedTech Finland ry myönsi tä-
män summan pitkäaikaisena luottona Pro 
SL Oy:lle. Pro SL Oy:n tulee käyttää saatu lai-
na täysimääräisesti tilaus- ja laskunvälitysjär-
jestelmän Sailogin kehittämiseen. Pro SL Oy 
aloittaa lainan takaisinmaksun yhdistykselle 
2019/2020. Lainan korko on 2,1 % vuodessa.

Pro SL Oy:n hallituksen puheenjohtajana toi-
mi Michael Berner, hallituksen jäseninä Kaj 
Dahlström, Ilari Vaalavirta ja Thomas Weck-
man. Toimitusjohtajana toimi Sailab – MedTech 
Finland ry:n toimitusjohtaja Laura Simik.

11. Jäsenyydet muissa yhdistyksissä

Sailab – MedTech Finland ry on jäsen MedTech 
Europessa, Kaupan liitossa sekä Suomen tukku-
kaupan liitossa.



 Sailab – MedTech Finland ry
on yli sadan terveysteknologiayrityksen 

edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.
Yhdistys edistää toimintaympäristön ja 

terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille 
ja sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan tarjota 

laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia 
ja uusia sekä innovatiivisia terveysteknologian 

ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.

Liity jäseneksi osoitteessa 
www.sailab.fi
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