


OHJELMA
• 13:00 Tervetuloa, Laura Simik, Sailab -MedTech Finland ry

13:15 Muuttuva kansallinen lainsäädäntö: eteneminen ja tavoitteet (ml. IVD- ja MD-asetukset, 
mutta erityisesti kansalliset tavoitteet), Merituuli Mähkä, STM
13:45 IVD- ja MD-asetusten tilanne, ilmoitetut laitokset, Heikki Mattlar, Valvira
14:15 Terveysteknologian näkemykset, MD-työryhmän puheenjohtaja/toimitusjohtaja Leena 
Leskinen, Baxter Oy ja IVD-työryhmän puheenjohtaja/toimitusjohtaja Timo Niskanen, Roche 
Diagnostics Oy
14:45 Fimean yleiset valvonnan kehittämisperiaatteet, Fimea terveysteknologian valvojaksi 
vuoden 2020 alusta, Eija Pelkonen ja Anne Junttonen, Fimea
15:15 Keskustelu
15:30 Tilaisuus päättyy



Terveysteknologia on 
ihmisen elämässä jo 
ennen syntymää
• Jokainen teknologinen ratkaisu, joka edistää 

ihmisten elämää, terveyttä ja hyvinvointia, on 
terveysteknologiaa. Se on läsnä ihmisen 
elämässä jo ennen sen alkua ja aivan sen 
loppuun saakka.

• Terveysteknologia on yksi Suomen 
nopeimmin kasvavista korkean teknologian 
kasvualoista, jonka merkitys korostuu väestön 
ikääntymisen vuoksi. Myös digitalisaatio
vaikuttaa uusien ratkaisujen tarpeeseen.

• Kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyön
tarve korostuu entisestään, kun 
terveysteknologiaan liittyvä lainsäädäntö ja 
muu sääntely lisääntyy.



Terveysteknologia murroksen 
edessä

EU-taso

• IVD- ja MD -asetukset 
2017

• HTA esitys 31.1.2018
• Ympäristövaatimukset
• Julkiset hankinnat
• Digitaalisuus

Kansallinen taso 

• Sote-uudistus
• Kansallinen 

lainsäädäntö
• Valvovan 

viranomaisen muutos
• Kustannussäästöt ja 

kestävyysvaje

Alueellinen taso

• Sote-uudistus
• Kustannukset
• Terveysteknologian 

osaamistarpeet
• Eettinen yhteistyö
• Hankintakäytännöt

Terveysteknologian toimintaympäristö muuttuu



Tavoitteena on että 
potilaille, 
sosiaali- ja terveydenhuollolle ja
muille sidosryhmille

voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, 
kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia 
terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä 
palveluita.

Sailab –MedTech Finland ry:n tavoite



Vuonna 2020: Terveysteknologia 
vahva osa suomalaista hyvinvointia

Terveemmän 
elämän 

palveluksessa
Terveysteknologia on  
terveyden tulevaisuus

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

ratkaisut
Terveysteknologia tarjoaa 
vaikuttavia hyvinvoinnin 

ratkaisuja

Omaehtoinen 
elämä

Terveysteknologia mahdollistaa 
ihmisten omaehtoisen elämän 

Elinvoiman 
lähteet

Terveysteknologia tuo Suomeen 
investointeja ja osaamista

Tavoitteenamme on, että vuonna 2020 
terveysteknologia on vahva osa 
suomalaista hyvinvointia, tarjoaa 
vaikuttavia hyvinvoinnin ratkaisuja, 
mahdollistaa ihmisten omaehtoisen 
elämän sekä tuo Suomeen investointeja 
ja osaamista.
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Terveysteknologian avulla terveydenhuollon laatua
ja tehokkuutta voidaan entisestään parantaa

Terveysteknologian avulla ihmiset voivat elää
tilastaan, sairaudestaan tai vammastaan

riippumatta mahdollisimman täysipainoista
elämää

Terveysteknologian investoinnit, tutkimus ja
tuotekehitys sekä vienti vauhdittavat Suomen

talouskasvua

Terveysteknologian merkitys tulee entisestään
korostumaan suhteessa perinteiseen lääkehoitoon

Terveysteknologian hyödyntäminen vaatii entistä
enemmän uutta osaamista ja koulutusta sekä

yhteistyötä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

Terveysteknologia sidosryhmille 
tärkeä toimiala

Sailab –MedTech Finland ry, mainekysely 2017, Aula Research



Terveysteknologian maine on 
hyvä
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Jäsenyritykset uudistavat terveydenhuoltoa
innovatiivisemmaksi ja tulevaisuuteen suuntaavaksi

Jäsenyritykset ovat merkittäviä investoijia Suomessa

Jäsenyritysten tulisi käynnistää enemmän tutkimus-
ja tuotekehitystoimintaa Suomessa

Jäsenyritykset edistävät ihmisten terveyttä
laadukkaiden tuotteiden ja palvelujen avulla

Jäsenyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa

Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 Täysin eri mieltä 1 En osaa sanoa

Sailab –MedTech Finland ry, mainekysely 2017, Aula Research



Ajankohtaisia asioita
• Uusi MD- ja IVD -regulaatio on tervetullutta ja selkeyttää toimintakenttää sekä vahvistaa samalla 

entisestäänkin potilasturvallisuutta. MedTech Finland on ottanut tähän kantaa mm MD- ja IVD -
työryhmissä ja regulaatio on valmisteltu yhteistyössä MedTech Europen kanssa.

• Päivitetty Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettinen ohje astui 
MedTech Finland ry:n jäsenille voimaan velvoittavana 1.1.2018. Ohjeen edistämiseen ovat sitoutuneet 
myös Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Tehy, Super, Talentia ja Apteekkariliitto. Ohje kirkastaa 
entisestään yhteistyötä, joka painottuu koulutukseen ja osaamiseen lisäämiseen sekä edistää 
avoimuuden, luottamuksen, kohtuullisuuden, riippumattomuuden sekä dokumentaation periaatteita. 
Eettinen valvontakunta (itsenäinen elin) aloittaa 1.1.2019.

• Valvovan viranomaisen resurssien lisääminen budjettiperusteisesti on saatava aikaan viimeistään ensi 
hallituskaudella. Tämä on kaikkien osapuolten etu. Yhdistys on toistuvasti ilmaissut huolensa 
valvovan viranomaisen aliresursoinnista jo useamman vuoden ajan.

• Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentaulu valmisteltiin yhteistyössä yliopistosairaala-
alueiden hankintajohdon kanssa 2017-2018. Lisäksi Lääkäriliitto ja Tehy ovat sen hyväksyneet. 
Taulussa nostetaan esiin laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden osoittaminen ja vaatimus siitä, että 
koko toimialan tulisi sitoutua tähän sekä eettiseen ohjeeseen.

• Yhdistyksen sääntöjen pykälä 2 määrittelee toimialajärjestön tavoitteen selkeästi: Sailab -MedTech
Finland ry:n tavoitteena on, että potilaille, sosiaali- ja terveydenhuollolle ja muille sidosryhmille 
voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia 
terveysteknologian ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.



Sailab - MedTech Finland 
Terveysteknologia terveemmän 
elämän palveluksessa

Yli 110 jäsenyritystä, yli 4000 osaajaa, yli 500 000 ratkaisua, yli 1,5 miljardia euroa, vienti yli 2 mrd
euroa



Terveysteknologian näkemykset
Leena Leskinen ja Timo Niskanen

31.10.2018



Muutos on tervetullut
uudistus
1. Uudet EU-asetukset vahvistavat koko toimialan yhtenäisiä käytäntöjä, 

ja siten lisäävät entisestään potilasturvallisuutta

2. Tavoitteena on varmistaa, että uudet innovatiiviset tuotteet saadaan 
nopeasti ja turvallisesti terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden 
käyttöön

3. Varmistetaan katkeamaton vastuuketju koko tuotteen elinkaarelle



Kirjoita tähän alaotsikko

Kolme kysymystä



Ilmoitettujen laitosten tilanne
• Ehditäänkö ilmoitetut laitokset auditoida riittävän ajoissa EU-

alueella?

• Ilmoitetut laitokset ovat 26.11.2017 alkaen voineet hakea asetusten 
mukaista ilmoitetun laitoksen asemaa, ja niiden on käytävä läpi 
yhteiseurooppalainen arviointiprosessi ennen nimitystään (~18 kk)

à kesäkuussa 2018: 19 hakemusta

à syyskuussa 2018: 32 hakemusta 



Yritysten valmius
• Miten varmistetaan yritysten valmius ja osaaminen 

toimintaympäristön muutoksessa?

à MD- ja IVD-työryhmät 

à www.medtecheurope.org

à www.valvira.fi



Valvova viranomainen
• Miten varmistetaan valvovan viranomaisen resurssien riittävyys?

• Lääkinnällisten laitteiden valvonta on siirtymässä Valvirasta Fimeaan

• Valvovan viranomaisen työmäärä lisääntyy

• Valvovan viranomaisen resursseja tulee lisätä ja varmistaa viranomaisen 
budjettirahoitus



Hyvä yhteistyö jatkuu

• Antti Järvenpää aloittaa terveydenhuollon valmiuspäällikkönä sekä 
IVD- ja MD-asiantuntijana marraskuun puolivälissä.

• Tiistaina 30.10. lähetettiin Sailab MedTech Finland jäsenyrityksille 
toimialaselvityskartoitus, jossa mukana on kysymyksiä liittyen MD- ja 
IVD-asetuksiin. Tuloksia käytetään apuna suunniteltaessa koulutusta ja 
tukimateriaaleja jäsenyrityksille.


