
Sailab –MedTech Finland
Terveemmän elämän palveluksessa



Sailab –MedTech Finlandin 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: yli 100 
terveysteknologian markkinoilla 
olevaa yritystä
Toimialajakauma 2018
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Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG





Sailab –MedTech Finland: 
jäsenyritysten liikevaihdon 
kehitys ja työllistävä vaikutus

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut noin 107 
M€ vuodesta 2016 vuoteen 2017.  
Toimialasta EU-tasolla n. 80% PK-yrityksiä.

Vastanneet yritykset työllistävät yhteensä noin 2400 
henkilöä Suomessa. 
Henkilöstömäärän keskiarvo on 38.
Jäsenyritykset yhteensä työllistävän noin 4000 henkilöä 
suoraan.
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Sailab –MedTech Finland ry:n jäsenyritykset 
tarjoavat hoidollisia ratkaisuja ja 
mahdollisuuden omaehtoiseen elämään
Ovatko tuotteenne tai palvelunne kohteena tietyt 
potilasryhmät tai sairaudet? 

Mitkä ovat merkittävimmät potilasryhmät / 
sairaudet, joiden parissa yrityksenne toimii 
Suomessa? 

Muita esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, 
tulehdukselliset suolistosairaudet ja nivelrikko 
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Lähde: Terveysteknologian toimialaselvitys, 2018, NHG



Suomi ja terveysteknologian tärkeimmät 
asiakasryhmät 2018 > 2023: yksityisen 
terveydenhuollon ja potilaiden rooli kasvaa
2018 2023
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Sidosryhmät: 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…

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



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 …
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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  Canad a 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 
osaksi suomalaista hyvinvointipolitiikkaa
• 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

• 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 > ei lisää kustannuksia 

yrityksille
• Hankintaosaaminen ja laadun / vaikuttavuuden velvoittavuus hankinnoissa / ostoissa



Sailab –MedTech Finland ja 
terveysteknologian tavoitteet vuonna 
2019
• Toimitaan alan arvojohtajana

• Edistetään Terveysteknologian eettisen ohjeen käyttöönottoa sisäisesti ja 
ulkoisesti

• Aloitetaan työ sosiaalisen ja ympäristövastuun tavoiteohjelman 
laatimiseksi

• Edistetään arvopohjaista hankintaa ja monipuolista markkinaa
• Markkinavuoropuhelun pilotti käynnissä
• Hyvän hankinnan huoneentaulun hyödyntäminen
• Yhteistyö hankintajohdon kanssa
• Seminaarit ja tapahtumat
• Terveysteknologian kaupan ehtojen uudistaminen
• Markkinointiohjeet terveysteknologian yrityksille

• Vaikutetaan alan sääntelyyn
• IVD ja MD –asetuksista tiedottaminen yrityksille (infosivu avattu)
• Kansallisen lainsäädännön uudistamiseen valmistautuminen (tavoitteet)
• Valvovan viranomaisen muutokseen varautuminen

• Vahvistetaan terveysteknologian tunnettuutta ja näkyvyyttä
• Lääkinnälliset laitteet –infomateriaali ja tilaisuudet, vaalityö
• Viestinnän vahvistaminen: koulutukset, näkyvyys, tapahtumat




