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Terveysteknologia on terveyden 
tulevaisuus 
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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

Terveysteknologian  mainekysely 2017, Aula Research
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Mikä on lääkinnällinen laite?
• Lääkinnällistä laitetta käytetään seuraaviin lääketieteellisiin 

tarkoituksiin:
• sairauden diagnosointi, ehkäisy, ennakointi, ennusteen laatiminen, 

tarkkailu, hoito tai lievitys,
• vamman tai toimintarajoitteen diagnosointi, tarkkailu, hoito, 

lievitys tai kompensointi,
• anatomian taikka fysiologisen tai patologisen toiminnon tai tilan 

tutkiminen, korvaaminen tai muuntaminen,
• tietojen saaminen ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavien 

tutkimusten avulla ihmiskehosta otetuista näytteistä, mukaan 
lukien elinten, veren ja kudosten luovutukset,

• Myös hedelmöitymisen säätelyyn tai tukemiseen tarkoitetut laitteet 
sekä em. lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin tai 
sterilointiin nimenomaisesti tarkoitetut tuotteet katsotaan 
lääkinnällisiksi laitteiksi.  

• Myös laitteiden puhdistukseen, desinfiointiin tai sterilointiin 
nimenomaisesti tarkoitetut tuotteet

• Lääkinnällinen laite voi olla instrumentti, laitteisto, väline, ohjelmisto, 
implantti, reagenssi, materiaali tai muuta tarvike, jonka valmistaja on 
tarkoittanut käytettäväksi ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä.

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745

Kuva: Medtronic

Kuva: HUS



Kuva: Thermo Fisher Scientific

Mikä on in vitro diagnostiikkaan 
tarkoitettu lääkinnällinen laite?

• In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen laitteen tarkoituksena on 
saada ihmiskehosta otettujen näytteiden, myös veren ja kudosten luovutusten, 
perusteella tietoa yhdestä tai useammasta seuraavista:

• fysiologisesta tai patologisesta toiminnosta tai tilasta
• synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai älyllisestä kehitysvammasta
• alttiudesta sairaudelle tai taudille
• turvallisuuden ja yhteensopivuuden määrittämiseksi mahdollisten 

vastaanottajien kannalta
• hoitovasteen tai -reaktioiden ennustamiseksi
• hoitotoimenpiteiden määrittelemiseksi tai tarkkailemiseksi

• In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite voi olla reagenssi, 
reagenssituote, kalibraattori, vertailumateriaali, diagnostiikkasarja, instrumentti, 
laite, laitteiston osa, ohjelmisto tai järjestelmä, jota käytetään joko yksin tai 
yhdessä muiden kanssa ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 
ihmiskehon ulkopuolella (in vitro) suoritettavissa tutkimuksissa. 

• Myös näytteenottoastioiden katsotaan olevan in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita. 

Kuva: epshp.fi 



Lääkinnällinen laite In vitro-diagnostiikkalaite Lääke
Käyttö In vivo (elävässä organismissa) ja/tai ex vivo käyttö In vitro (elävän organismin ulkopuolinen) 

käyttö
In vivo käyttö

Käyttötarkoitus Diagnostinen tai hoidollinen vaikuttavuus Diagnostiikka Hoidollinen vaikuttavuus
Vaikuttavuus Vaikuttavuus riippuu usein käyttäjän taidosta ja/tai 

kokemuksesta
Vaikuttavuus ei ole yleensä käyttäjän 
taidosta tai kokemuksesta riippuvainen

Vaikuttavuus ei ole yleensä käyttäjän 
taidosta tai kokemuksesta riippuvainen

Markkinat Markkinasta yli 80% PK-yrityksiä Suuret kansainväliset korporaatiot 
hallitsevat markkinaa

Rakenne Perustuu mekaniikkaan, sähkö- tai 
materiaalitekniikkaan.

Monet laitteet sisältävät tietotekniikkaa/ohjelmistoja tai 
niitä käytetään näiden avulla.

IVD:n osatekijöillä ei ole hoidollista 
vaikutusta. Niitä käytetään vain 
diagnosointiin. 

Testin suorittaminen (esimerkiksi 
erityisominaisuudet tai herkkyys) 
riippuvat testin/testauksen suunnittelusta, 
maantieteellisestä vaihtelusta, väestöstä ja 
käyttötarkoituksesta.

Osa IVD -tuotteista hyödyntää 
ohjelmistoja tai ovat ohjelmistokäyttöisiä.

Perustuu farmakologiaan ja kemiaan. 
Nyttemmin laajentumassa 
bioteknologiaan, genetiikkaan jne.

Farmakologiset ominaisuudet ja ainesten 
toiminnat ovat tunnettuja ja perustuvat 
pre-kliinisiin ja kliinisiin tutkimuksiin. 
Standardoidut eräkoot, valmistus 
prosessit ja aloitusmateriaalit.

Ohjelmistoja ei ole. 

Tuotekehitys Laaja toimiala ja tuotekategoriat tuotteista 
applikaatioihin.

Tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen ja hyväksytään 
turvallisuuden ja käyttötarkoituksen pohjalta 
markkinoille.

Lääkärien ja hoitajien osuus tuotekehityksestä suuri. 

Tuotteet ovat yleensä reagenssimuodossa. 
Valtaosa IVD:n käyttötarkoituksista on 
suunniteltu eri indikaatioihin (esimerkiksi 
seulonta, vahvistaminen, hoidon 
seuranta).

Tuotekehitys tapahtuu pääosin T&K-
toiminnan ja arvioinnin avulla ja tuote 
hyväksytään suorituskyvyn ja 
käyttötarkoituksen perusteella.
Tuotekehitys laboratorio-olosuhteissa 
kemistien ja biologien toteuttamana.

Tuotteet ovat usein pillereitä, aerosoleja, 
voiteita tai liuoksia.

Tuotekehitys tapahtuu T&K -toiminnan 
ja kokeiden avulla ja tuote hyväksytään 
turvallisuuden ja vaikuttavuuden 
perustella.

Tuotekehitys laboratorio-olosuhteissa 
kemistien ja farmakologien 
toteuttamana.



Lääkinnällinen laite In vitro-diagnostiikkalaite Lääke
IPR-oikeudet ja 
tuotteen elinkaari

Jatkuva kehitys ja käyttötarkoituksen parantaminen 
uuden tieteen, uuden teknologian ja uusien materiaalien 
avulla.
Tuotteen elinkaari ja investointivaihe melko lyhyt 
(yleensä 18 kuukautta markkinoilla).

Pieni patentointien mahdollisuus, tiedon suojaaminen 
tärkeä.

Jatkuva kehitys ja käyttötarkoituksen 
parantaminen uuden tieteen, uuden 
teknologian ja uusien materiaalien 
avulla. 

Nopea tuotekehitysvaihe, lyhyt tuotteen 
elinkaari (3-5 vuotta) sekä 
investointivaihe.

Laaja tutkimus ja kehitystyö tietyn 
molekyylin tai yhdisteen osalta. Vie 
useita vuosia ennen kuin uusi lääke on 
tuotekehitysvaiheessa.

Vahva patentin suoja, datan käytön 
suojaaminen ja patentointi, 
pitkäkestoinen tuotteen elinkaari ja pitkä 
investointivaihe.

Lisäarvo 
kliiniseen työhön

Pääosa uusista tuotteista lisäävät toimintoja ja kliinistä 
arvoa tuottamalla vähittäisiä parannuksia. Usein 
tulokset ovat saman tyyppisiä malleja, joista käyttäjä 
voi valita potilaan tarpeiden mukaisesti olennaisimman. 

Pääosa uusista tuotteista tuo kliinistä 
lisäarvoa suorituskykyä parantamalla. 

Usein ison harppauksen innovaatioita.

Tukipalvelut Ala investoi merkittävästi tuotantoon, jakeluun ja 
(käyttäjien) osaamiseen sekä koulutuksen että 
uudelleenkoulutuksen osalta. Lisäksi korkean 
teknologian ratkaisuissa tarvitaan palvelutuotantoa ja 
ylläpitoa.

Ala investoi merkittävästi tuotantoon, 
jakeluun ja (käyttäjien) osaamisen sekä 
koulutuksen sekä uudelleenkoulutuksen 
osalta. Lisäksi korkean teknologian 
ratkaisuissa tarvitaan palvelutuotantoa ja 
ylläpitoa.

Alhaiset valmistus- ja 
jakelukustannukset ja suurimmassa 
osassa, vähän tai ei lainkaan koulutus-, 
palvelu- tai ylläpitokustannuksia.

Lähde: Global Medical Technology Alliance, 
GMTA_Differences_Between_Devices_IVD_Drugs_RevFinal_17July2012, 3.12.2018 
Vapaasti suomennettu ja muokattu Sailab -MedTech Finland ry, 11.12.2018



Terveysteknologia oltava tiukasti säädeltyä: 
tavoitteena potilaiden suojelun korkea taso

• Terveysteknologia on tiukasti säänneltyä kansainvälisesti ja kansallisesti. Sääntelyn taustalla on 
potilaiden korkean suojelun tavoite sekä markkinoiden toimivuus 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston MD--asetus (EU) 2017/45 ja IVD –asetus (EU) 2017/46 
annettiin keväällä 2017 ja ne on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä koko Euroopan alueella. 
Siirtymäajat päättyvät keväällä 2020 (MD) ja 2022 (IVD). 

• Terveysteknologian ratkaisujen on siirtymäajan päätyttyä (2020 ja 2022) täytettävä asetusten 
vaatimukset. 

• Siirtymäaika on tiukka, erityisesti ilmoitettujen laitosten tilanne huolestuttaa yrityksiä
• Ennen uusien asetusten täysimääräistä soveltamista lääkinnällisten laitteiden sääntely perustuu EU-

direktiiveihin ja kansalliseen lainsäädäntöön. 
• Suomessa voimassa oleva laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista pohjautuu direktiiveihin.
• Terveysteknologiaa ( l. lääkinnällisiä laitteita) koskevan lain uudelleenkirjoitus tulisi 

aloittaa  mitä pikimmiten  > samalla huolehdittava siitä että laki on oma kokonaisuutensa 
terveysteknologian erityispiirteiden vuoksi



Suomi ja terveysteknologian tärkeimmät 
asiakasryhmät 2018 > 2023: yksityisen 
terveydenhuollon ja potilaiden rooli kasvaa
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Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG
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Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa 
vuosina 2014-2040: terveysteknologia helpottaa resurssipulaa 
ja tarjoaa ratkaisuja

2014 2025 2040

Lähde: Sitra



Kehittämiskohde1: terveysteknologian 
innovaatioiden saaminen Suomen 
markkinoille vaikeaa

”Ei huomioida kokonaiskustannuksia, vaan vain tuotteiden 
yksikköhinnat.”

”Innovaatiosta ei olla halukkaita maksamaan.”

”Vanhentuneet Käypä hoito –suositukset.”

” Julkisen hankinnan prosessi ei tue innovaatioita.”

”Vanhentuneet ja joustamattomat kilpailutusten kriteerit.”

” Referenssien ja dokumentaation suuret vaatimukset.”

” Suomi on pieni ja pirstoutunut markkina.”

Yli 40% terveysteknologiayrityksistä
pitää innovaatioiden saamista 
Suomen markkinoille 
hyvin tai melko vaikeana.

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Mitä pitäisi tehdä, jotta terveysteknologian innovaatioita 
voitaisiin hyödyntää enemmän?

• Kokonaistaloudellisuuden ja  
vaikuttavuuden arviointia 
parannettava 

• Laatumittarit käyttöön
• Hankintatoimen osaamista 

kehitettävä terveysteknologian 
osalta

• Sote-uudistus edesauttaisi tasa-
arvoisen hoidon toteutumista

• Lainsäädännön uudistaminen

• Tarjouspyynnöissä huomioitaisiin 
elinkaarikustannukset

• Siirtyminen arvopohjaiseen hankintaan
• Terveysteknologian näkeminen investointina
• Laatumittareiden laajempi käyttö
• Lainsäädännön selkeytyminen sote-uudistuksen 

suhteen
• Tutkimusyhteistyön laajentaminen yritysten ja 

terveydenhuollon kesken
• Alan huomioiminen sitä koskevassa päätöksenteossa
• Rakenteellinen muutos vahvistaa automaattisesti 

teknologian merkitystä

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Kehittämiskohde2: Suomi ei ole erityisen houkutteleva 
T&K-kohde muihin pohjoismaihin verrattuna

In 2015, life science 
companies 
invested barely 
12,5 billion DKK
(2 billion USD) in 
R&D in Denmark …

30 November, 2018GROWTH PLAN FOR LIFE SCIENCE - DENMARK AS A LEADING LIFE SCIENCE NATION 7

The life science industry’s part of private R&D 
investments in selected countries, 2014

… about 1/3 of all 
private research 
spending in 
Denmark

Pct. of privately executed research investments Drugs Medical equipment

Switzerland Denmark       USA         Japan       Spain       Sweden    Germany       Italy          China   Netherlands Singapore  Canada France    Great Britain

Danish Government

Yli neljännes terveysteknologiayrityksistä pitää
Suomea epähoukuttelevana T&K –kohteena
muihin Pohjoismaihin verrattuna

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Mitä pitäisi tehdä, jotta
Suomen kiinnostavuus
terveysteknologian T&K-
maana lisääntyisi?

Helpottaa ulkomaisten asiantuntioiden verotusta

Jos meidän sektorilla olisi enemmän kiinnostusta osallistua tutkimuksiin ja jos hoitajilla olisi osaamista tutkimusten 
tekemisessä

Kansainvälisessä konsernissa T&K keskitetty muutamaan markkinaan.

Lisää tutkimusmäärärahoja sairaaloihin.
Henkilöiden uudelleen roolituksia, jolloin mahdollisuus tehdä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa helpottuu.
Asenne päättäjiltä muututtava.

Nyt jo kaikki toiminta Suomessa

pre-clinical ja clinical testien aloitusprosessien helpottaminen, nykyään vielä perustuu sille kuka tuntee oikeat hlöt

Pyrimme markkinoimaan Suomea hyvänä ja kehittyneenä testbedinä laajemmille markkinoille

R&D toteutetaan globaalisti, joten tutkimuksiin osallistumisen lisäksi suoraa R&D-toimintaa ei tulla Suomeen saamaan

Rekisteritutkimuksia ei pysty tekemään koska rekisterit kovin puutteellisia.  Hoidon tuloksia pitäisi mitata ja niistä tulisi olla 
dataa käytettävissä.

Ruotsissa kaikki tutkimuksiin ja tuotekehitykseen liittyvä rahoitus tehty erittäin paljon helpommaksi hakea.

Sairaaloiden valmiutta tutkimustoimintaan lisättävä.

Se, mitä olemme osallisena tutkimustoiminnassa, tapahtuu Suomessa. Kysymyksessä on ulkomaisten päämiesten tuotteisiin 
ja teknologioihin liittyvät tutkimukset, joihin osallistuu klinikoita useista maista. Suomen osuuteen vaikuttaa pääasiassa 
tutkimukseen sopivien potilaiden/toimenpiteiden määrä.

selkeä t&k sopimuksen solmimisprosessi. tällä hetkellä ei tiedä mille "luukulle" pitäisi mennä ja kehen ottaa yhteyttä. tieto
ei ole saatavilla helposti. nyt aikaa menee paljon ja itse t&k projekti on mennyt jo ohi

Suomi on pahasti jäljessä esimerkiksi Tanskaan verrattuna tutkimus ja tuotekehitystoiminnassa.
Tutkimusprotokollat ovat Tanskan sairaaloiden osalta tehty todella huolellisesti ja laadukkaasti.
Suomen sairaaloiden pitäisi tuoda itse enemmän esille miten he voisivat hyödyntää yhteistyötä yritysten kanssa.
Esim. HUS on ihan ulkona etenkin ortopedian puolella tutkimuksissa.

T&K toiminta tapahtuu konsernissa, Suomen markkinat liian pienet

Tutkimukseen liittyvän eettisen prosessin läpivieminen Suomessa koetaan kalliiksi ja työlääksi

Työvoimamarkkinoiden parempi joustavuus, työvoimakustannusten parempi joustavuus ja ekspatriaattien verokohtelu

Valtaosa hden päätuotealan tuotannosta on SUomessa. Toiminnan säilyvyyden ja jatkuvan kehittymisen kannalta yleisten 
toimintaedellytysten ylläpitäminen

1. Hankintojen kautta volyymin kasvattaminen yhdelle kumppanille samalla sallien lisäarvon merkityksen hinnoittelussa. 2. 
Selekästi erottelemalla R&D volyymin kokonaishankinnasta.

Helpottaa kliinisten tutkimusten tekoa.

Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Lyhyesti: turvallinen terveysteknologia osa 
suomalaista hyvinvointipolitiikkaa
• Terveysteknologia vahvasti osaksi hyvinvointipolitiikkaa ja STM:n toimialaa

• Hankeohjelmat ja vaikuttavuusarvio (esimerkiksi diabetes)
• Terveysteknologiaa koskevan lainsäädännön kehittäminen omana kokonaisuutenaan
• Resursointi ja vahva yhteistyö yritysmaailman kanssa 

• Terveysteknologian elinvoimaisia markkinoita ja innovaatioiden hyödyntämistä kehitettävä 

• Vahvempi yhteistyö teollisuuden kanssa: start-up/pk-yritykset sekä innovaatioien hyödyntäminen
• Valvovan viranomaisen rooli: resurssit, neuvonta ja sujuvuus keskeistä
• Hankintaosaaminen ja laadun / vaikuttavuuden velvoittavuus hankinnoissa / ostoissa

• Terveysteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminta voisi tuoda ja luoda Suomeen merkittäviä 
investointeja ja osaamista

• Toissijaisen tiedon hyödyntäminen, data-altaat, genomikeskus > yritysyhteistyön vahvistaminen 
ja näitä koskevan lainsäädännön uudistamisen loppuun saattaminen

• Luotava laaturekisterit ja osaamiskeskukset, one-stop shop (kansallinen koordinaatio)
• Valtiollinen strategia tarvitaan > terveysalan kasvustrategian jatko ja terveysteknologian rooli



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.



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

Eettinen, riippumaton toimintatapa ja periaatteet
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